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Cód. R_069 
Emanuela Caroline Carneiro Sampaio, 

Renata Mirelly Marcolino Rabelo, 
Richard Elâino de Oliveira Ferraz 

CORREÇÃO DE ENTRÓPIO EM 
CÃES 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 45 

Cód. R_070 

Euclides Rodrigues Pereira Junior, 
Giovanna Rubo, Luiz Hernany Soares 

Bezerra Neto, Ricardo P. Jucá, 
Richard Elaino de Oliveira Ferraz 

CORREÇÃO DE FRATURA EM 
TÍBIA DE CÃO UTILIZANDO 

PLACA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 45 

Cód. R_071 

Euclides Rodrigues Pereira Junior, 
Giovanna Rubo, Luiz Hernany Soares 
Bezerra Neto, Maria Larissa Rodrigues 
Linhares, Richard Elaino de Oliveira 

Ferraz 

CORREÇÃO DE LUXAÇÃO COXO-
FEMURAL UTILIZANDO A 

TÉCNICA DE SUTURA ILIO-
FEMURAL 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 46 

Cód. R_072 

Euclides Rodrigues Pereira Junior, 
Giovanna Rubo, Iara Linhares 

Mendes, Ricardo P. Jucá, Richard 
Elaino de Oliveira Ferraz 

CORREÇÃO DE RUPTURA DE 
LIGAMENTO CRUZADO 

ASSOCIADA À TROCLEOPLASTIA 
EM CÃO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 46 



 

Cód. R_073 

Ana Maria da Silva do Nascimento, 
Larissa Herculano Oliveira Pimentel, 

Mardonio Beserra de Sousa, Prof. 
Jorge Clécio de Moraes Dias, Sarah 

Damasceno Araújo 

CORRUPÇÃO POLÍTICA Direito Ciências 
Humanas 47 

Cód. R_074 

Antonia da Conceição Vieira dos 
Santos, Elaine Maria Mota Araújo, 
Clécio Moraes Dias, Valdiana de 

Andrade Costa 

CRIME SEXUAL Direito Ciências 
Humanas 47 

Cód. R_075 

Antonia da Conceição Vieira dos 
Santos, Elaine Maria Mota Araújo, 
Lorena Alves Mota, Clécio Moraes 
Dias, Valdiana de Andrade Costa 

CRIME SEXUAL (DÉCADAS 80/90) Direito Ciências 
Humanas 48 

Cód. R_076 

Gleyciane Sales de Oliveira, Gustavo 
Adam Silva Fabrício, João Victor 

Veras da Silva, Luciano Rocha 
Rodrigues, Jorge Clécio de Moraes 

Dias 

CRIMES AMBIENTAIS: CÉSIO-137 Direito Ciências 
Humanas 48 

Cód. R_077 
Aldenizia de Souza Matias, Francisco 

Rilson Gomes Cavalcante, Jorge 
Clécio de Moraes Dias 

CRIMES NO TEMPO E NA 
HISTÓRIA 1 Direito Ciências 

Humanas 49 

Cód. R_078 Francisco Narain Viana de Brito, Jorge 
Clécio de Moraes Dias 

CRIMES NO TEMPO E NA 
HISTÓRIA 2 Direito Ciências 

Humanas 49 

Cód. R_079 Jorge Clécio de Moraes Dias, Mauro 
Cesar de Carvalho 

CRIMES NO TEMPO E NA 
HISTÓRIA 3 Direito Ciências 

Humanas 50 

Cód. R_080 
Fablicio Faria, Josué de Freitas 

Martins, Maria de Lourdes S. S. C., 
Jorge Clécio de Morais Dias 

CRIMES NO TEMPO E NA 
HISTÓRIA: CRIMES SEXUAIS DAS 

DÉCADAS DE 2000/2010 
Direito Ciências 

Humanas 50 

Cód. R_081 
Antonia da Conceição Vieira dos 
Santos, Érika Bataglia Magalhães, 

Valdiana de Andrade Costa 

DAVID HUME E O UTILITARISMO 
INGLÊS Direito Ciências 

Humanas 51 

Cód. R_082 

Ana Carolina Ribeiro Barroso, Claudio 
Henrique de Almeida Oliveira, Lucas 

Feitosa Castelo Branco, Patrícia 
Albuquerque Santiago 

DE ONDE VEM A COR DA 
PELAGEM DO DÁLMATA UMA 

BREVE REVISÃO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 51 

Cód. R_083 

Anderson Pinto Almeida, Barbara 
Helena de Lima Braz, Carlos Henrique 

Lobo, Karina Gatti de Abreu, Sarah 
Ary 

DEFINIÇÃO DE PROTOCOLO PARA 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 

“FIV” E “FELV” EM GATOS 
DOMÉSTICO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 52 

Cód. R_084 

Ângela Sousa de Queiroz, Francisco 
Charles Barbosa Matias, Luma 

Morena Passos Freire, Michelle Costa 
e Silva, Tatianne Alexandre Azevedo 

Viliotti 

DESCRIÇÃO ANATOMO-
SONOGRÁFICA DO TRATO 

REPRODUTOR MASCULINO DE 
PORQUINHOS-DA-ÍNDIA (Cavia 

porcellus) 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 52 

Cód. R_085 Andressa do Nascimento Silva 

DESMONTE DA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: UM 

DEBATE ACERCA DO DECRETO Nº. 
8.805/2018 

Serviço Social Ciências 
Humanas 53 

Cód. R_086 

Euclides Rodrigues Pereira Júnior, 
Humberto Franco Silva, Michelle 
Costa e Silva, Richard Elaino de 

Oliveira Ferraz, Vitória Martiniano 
Martins Cavalcanti 

DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO DE 
CARCINOMA CANINO - RELATO 

DE CASO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 53 

Cód. R_087 

Átilla Holanda de Albuquerque, 
Francisco de Assis Vieira Feitosa 

Moreira, Isaac Neto Góes da Silva, 
Vanessa Porto Machado, Yago 

Marques Oliveira 

DIAGNÓSTICO DO CICLO ESTRAL 
EM CADELAS: RESULTADOS 

PRELIMINARES 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 54 

Cód. R_088 
Dandhara Christie Braga, Ítalo 

Oliveira Lima, Tamitten Rays Íris 
Sousa, Waleria Loiola Nascimento 

DIFERENÇAS DE COMO A 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

ERA TRATADA NA DÉCADA DE 90 
E NA PRESENTE DÉCADA 

Direito Ciências 
Humanas 54 

Cód. R_089 

Antonia da Conceição Vieira dos 
Santos, Elaine Maria Mota Araújo, 
Lorena Alves Mota, Clécio Moraes 
Dias, Valdiana de Andrade Costa 

DIREITO À CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR Direito Ciências 

Humanas 55 

Cód. R_090 
Pávaro Marques Pessoa, Kely Cristina 
Saraiva Teles Magalhães, Vitória Silva 

Pessoa 
DIREITO À IMAGEM Direito Ciências 

Humanas 55 

Cód. R_091 Adriele Roque, Enilda Esteves Alves, 
Francisca Helena, Francisco Cicero 

DIREITO DA PERSONALIDADE: 
DIREITO À INCLUSÃO DO NOME 

SOCIAL DA PESSOA TRANSEXUAL 
Serviço Social Ciências 

Humanas 56 

Cód. R_092 
Luciano Bezerra, Marcia Rita de 
Sanctis, Érika Bataglia da Costa, 

Roberta Nascimento Coelho Araujo 
DIREITO DIVINO 1 Direito Ciências 

Humanas 56 

Cód. R_093 
Fablício Faria, Josué de Freitas 

Martins, Maria de Lourdes Santos da 
Silva da Costa 

DIREITO DIVINO 2 Direito Ciências 
Humanas 56 

Cód. R_094 Fablício Faria, Josué de Freitas 
Martins DIREITO DIVINO 3 Direito Ciências 

Humanas 57 



 

Cód. R_095 Fablício Faria, Josué de Freitas 
Martins, Erika Bataglia da Costa DIREITO DIVINO 4 Direito Ciências 

Humanas 57 

Cód. R_096 

Kely Cristina Saraiva Teles 
Magalhães, Antonia Jordânia Nogueira 
Silva de Freitas, Fernanda Paula Souza 

Morbeck 

DIREITO DO NASCITURO Direito Ciências 
Humanas 57 

Cód. R_097 

Debora de Alencar Teixeira, Helen 
Dayane Oliveira da Silva, Janaina dos 
Santos Silva, Maria Claudiene Pinto 

Sousa, Bruna Caroline Rodrigues 
Tamboril 

DIREITOS DA PARTURIENTE: 
BENEFICIAMENTO DA 

INTRODUÇÃO DO 
ACOMPANHANTE NA SALA DE 

PARTO 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 58 

Cód. R_098 Gustavo Adam Silva Fabrício, Kely 
Cristina Saraiva Teles Magalhães DIREITOS DA PERSONALIDADE Direito Ciências 

Humanas 58 

Cód. R_099 Matheus da Silva Castro DIREITOS HUMANOS E A 
VIOLÊNCIA POLICIAL Serviço Social Ciências 

Humanas 59 

Cód. R_100 

Ana Isabelle Garcia Ferreira, Ana 
Patrícia de Andrade Pinto, Antônia 

Sônia do Nascimento Andrade, 
Fabrina Costa Braga 

DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA 
E A JUVENTUDE DE PERIFERIA DA 

CIDADE DE CAUCAIA 
Serviço Social Ciências 

Humanas 59 

Cód. R_101 
Aline Feitosa, Karina Maria de 

Macedo Santos, Maria Eliane da Silva, 
Vitória Piquiá Uchôa 

DIROFILARIOSE CANINA EM 
CADELA ATENDIDA NO HOSPITAL 
VETERINÁRIO METROPOLITANO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 60 

Cód. R_102 

Ana Fátima Braga Rocha, Ana Lucia 
Lemos Martins, Antunes da Rocha 

Costa, Francisca Thainá Sousa, 
Suzanny da Silva Barbosa 

DISCUTINDO BULLYNG COM 
ADOLESCENTES: UMA AÇÃO 

EDUCATIVA PROMOVIDA POR 
ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 60 

Cód. R_103 

Caio Igor Marcelino Martins, Karla 
Cindy Cavalcante dos Santos, Luiz 
Hernani Soares Bezerra Neto, Paula 

Bittencourt Vago, Vitoria Martiniano 
Martins Cavalcanti 

DORAMECTINA EM FELINO – 
RELATO DE CASO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 61 

Cód. R_104 

André Henrique Pinheiro 
Albuquerque, Dirley Costa Rocha, 

Maria Josenir Rodrigues Lima, Raquel 
Siqueira Gomes, Sara Alves de Matos 

Angelim 

EFICIÊNCIA DE DOIS 
DESTILADORES INSTALADOS EM 

LABORATÓRIO DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Ciências 
Tecnológicas 61 

Cód. R_105 

André Henrique Pinheiro 
Albuquerque, Antônio Eduardo 

Cavalcante Ferreira, David Willame 
Arruda Maia 

ELABORAÇÃO DE UM CIRCUITO 
FLIP FLOP COMO FERRAMENTA 
DIDÁTICA AOS DISCENTES DOS 

CURSOS DE ENGENHARIA - 
FATENE 

Engenharia de 
Produção 

Ciências 
Tecnológicas 62 

Cód. R_106 

André Henrique Pinheiro 
Albuquerque, Dariane Monteiro 
Viana, Jonata Sampaio Matos 
Marinho, José Lucas Sousa de 
Andrade, Rovenne Luiza Silva 

ELABORAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DE TINTAS 

CONDUTIVAS A BASE DE 
DIFERENTES COLAS E GRAFITE 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Ciências 
Tecnológicas 62 

Cód. R_107 

Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, 
Helen Dayane Oliveira da Silva, Israel 

Melo de Oliveira dos Santos Junior, 
Jamile de Paula Alves, Janaina dos 

Santos Silva 

EMPODERAMENTO DOS 
PACIENTES SOB A ÓPTICA DA 

HUMANIZAÇÃO 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 63 

Cód. R_108 
Ediney Linhares da Silva, Francisco 

Wagner Sousa de Lima, Luiz Adriano 
Campos Furtado 

ERGONOMIA: PREVENÇÃO NA 
INCIDÊNCIA DE CASOS DE 

LER/DORT 
Saúde Ciências 

Biológicas 63 

Cód. R_109 

Ana Alice da Silva, Laís Gomes 
Araújo, Larissa Oliveira Dutra, 
Marcelo Bandecchi Botelho de 
Miranda, Nayana Kelly Maia 

Alcoforado Rios 

ERITROBLASTOSE FETAL COMO 
HIPERSENSIBILIDADE TIPO II Enfermagem Ciências 

Biológicas 64 

Cód. R_110 

Enayle Nara Gonçalves dos Santos, 
Larisse Fernandes Neri, Luana Davia 
de Oliveira de Andrade, Mágila Maria 
Veras da Costa, Marcelo Bandecchi 

Botelho de Miranda 

ERITROBLASTOSE FETAL: UMA 
REAÇÃO PERIGOSA  DO SISTEMA 

IMUNOLÓGICO 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 64 

Cód. R_111 

Carolina Braga Rios Osterne, Greyce 
Kelly de Castro Mesquita, Hailton 
Teixeira Nascimento, Luis Adriano 

Freitas Oliveira, Maria Neila 
Rodrigues de Sousa 

ESCLARECENDO DÚVIDAS SOBRE 
A REALIZAÇÃO DO AUTOEXAME 

DAS MAMAS E EXAME DE 
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE 

COLO UTERINO 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 65 

Cód. R_112 
Elaine Maria Mota Araújo, Jéssica 
Santos Malheiros da Silva Arruda, 

Erika Bataglia da Costa 

ESTATISMO DE NICOLAU 
MAQUIAVEL Direito Ciências 

Humanas 65 

Cód. R_113 

Ailana Quirino Dore, Karina Gatti de 
Abreu, Leônidas de Paiva Soares, 

Luma Morena Passos Freire, Rômulo 
Mateus Ferreira Girão 

ESTOMATITE EM SERPENTES Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 66 

Cód. R_114 

Ana Alice da Silva, Laís Gomes 
Araújo, Larissa Oliveira Dutra, 

Nayana Kelly Maia Alcoforado Rios, 
Valmirlan Fechine Jamacaru 

ESTRESSE COMO FATOR 
INFLUENCIADOR DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 66 



 

Cód. R_115 

Antônio Claudio de Sousa Silva, 
Everton Moura Ferreira, Ricardo 

Clayton Sales, Wendel Gomes 
Linhares, André Henrique Pinheiro 

Albuquerque 

ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE 
ESCÓRIA DE UMA SIDERÚRGICA 
COMO COMPONENTE JUNTO AO 

TRAÇO DA ARGAMASSA 

Engenharia de 
Produção 

Ciências 
Tecnológicas 67 

Cód. R_116 

Aumerinda Evangelista de Andrade, 
Kariane Ferreira Pinho Rodrigues, 

Lorena Maria Teles Venancio, Marília 
Silva Soares 

ESTUDO DAS VARIAÇÕES 
ANATÔMICAS PRESENTES NA 

CAVIDADE NASAL E SEIOS 
PARANASAIS EM EXAMES DE TC 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 67 

Cód. R_117 

Gabriela Falcão Almeida Cavalcante, 
Ianca Gouveia Lins, Isabelle Holanda 
Bezerra, Lara Caise Carneiro, Lívia de 

Araújo Fontenelle 

ESTUDO LONGITUDINAL DA 
INCIDÊNCIA DE INTERMAÇÃO EM 

ANIMAIS DE COMPANHIA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 68 

Cód. R_118 

Ângela Sousa de Queiroz, Átilla 
Holanda de Albuquerque, Guilherme 
Duarte Peixoto Soares, Luma Morena 

Passos Freire 

EXAME RADIOGRÁFICO EM 
JIBÓIA (Boa constrictor) 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 68 

Cód. R_119 Felipe Rocha Alves, Vanessa Santos 
de Castro 

FATORES MOTIVACIONAIS PARA 
PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO 

MÉDIO (2018) 

Educação Física Ciências 
Biológicas 69 

Cód. R_120 Francisca Claudia Rocha Marques 

FATORES RELACIONADOS AO 
PRÉ-NATAL TARDIO EM 

ADOLESCENTES: REVISÃO DE 
LITERATURA 1 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 69 

Cód. R_121 Francisca Claudia Rocha Marques 

FATORES RELACIONADOS AO 
PRÉ-NATAL TARDIO EM 

ADOLESCENTES: REVISÃO DE 
LITERATURA 2 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 70 

Cód. R_122 Alan Florêncio Fernandes, José 
Ribamar Oliveira Cavalcante Junior 

FERRAMENTAS DA QUALIDADE: 
APLICAÇÕES NA REDUÇÃO DE 
CUSTOS PRODUTIVOS EM UMA 
EMPRESA PRODUTORA DE PÁS 

EÓLICAS NO ESTADO DO CEARA? 

Engenharia de 
Produção 

Ciências 
Tecnológicas 70 

Cód. R_123 José Ernane de Castro Moura Junior 

FIXAÇÃO DE FRATURA DE 
CALCÂNEO UTILIZANDO A 

TÉCNICA DE FIOS DE BANDA DE 
TENSÃO ASSOCIADOS AO USO DE 

PLACAS ÓSSEAS 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 71 

Cód. R_124 Karina Maria de Macedo Santos, Paula 
Bittencourt Vago 

GRANULOMA EOSINOFÍLICO 
EQUINO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 71 

Cód. R_125 Aurélia Cristina Gomes Ribeiro, Paula 
Bittencourt Vago 

HABRONEMOSE CUTÂNEA EM 
EQUINO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 72 

Cód. R_126 

Ana Luiza Feitosa Vasconcelos, 
Jhennyfher Moura Oliveira, Lucas 
Costa Rabelo, Rebeca Gomes de 

Oliveira, Valmirlan Fechine Jamacaru 

HEMOFILIA A VERSUS HEMOFILIA 
B Enfermagem Ciências 

Biológicas 72 

Cód. R_127 

Karina Gatti de Abreu, Richard Elâino 
de Oliveira Ferraz, Sabrina de Fatima 

Maia Calixto, Suellen Brandão de 
Mesquita 

HERNIORRAFIA MODIFICADA 
UTILIZANDO O MÚSCULO 

OBLÍQUO ABDOMINAL INTERNO: 
RELATO DE CASO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 73 

Cód. R_128 

Ailana Quirino Dore, Karina Gatti de 
Abreu, Leônidas de Paiva Soares, 

Luma Morena Passos Freire, Rômulo 
Mateus Ferreira Girão 

HIPERADRENOCORTICISMO EM 
FURÕES 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 73 

Cód. R_129 

Annice Aquino-Cortez, Jéssica Kariza 
Martins da Silva, Luma Morena 

Passos Freire, Michelle Costa e Silva, 
Racquel Silva do Nascimento 

HIPERPLASIA PROSTÁTICA 
BENIGNA CÍSTICA: RELATO DE 

CASO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 74 

Cód. R_130 Julliano Pimentel Siqueira, Paula 
Bittencourt Vago 

HIPERSENSIBILIDADE À PICADA 
DE INSETOS EM EQUINOS: 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 74 

Cód. R_131 

Marcia Almeida da Silva, Maria 
Neurismar Araujo, Mirian Silva Sousa, 
Nayana Kelly Maia Alcoforado Rios, 

Paulo Sergio Temóteo 

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
AO PARTO: PERSPECTIVA DAS 

DOULAS DE FORTALEZA-CE 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 75 

Cód. R_132 

Ailana Albuquerque dos Santos, Ana 
Carla Gomes da Silva, Antonia Vitoria 

Almeida Pereira do Monte, Quesia 
Lopes da Silva 

IMIGRAÇÃO: A ATUAÇÃO DO 
ASSISTENTE SOCIAL  E AS 

ESTRATÉGIAS DE DEFESA E 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS NO BRASIL 

Serviço Social Ciências 
Humanas 75 

Cód. R_133 

Adail Afrânio Marcelino do 
Nascimento, Assunção Gomes 
Adeodato, Francisco Walter de 

Oliveira Silva, Ana Beatriz Diógenes 
Cavalcante, Eduardo José de Lima 

Barbosa 

IMPLANTAÇÃO DE UM GRUPO DE 
PESQUISA EM ENFERMAGEM: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 76 



 

Cód. R_134 

Ailisarb de Castro Mesquita, Ana 
Elizia Rodrigues Santos, Cláudia 

Regina de Castro Lima, Marcio José 
Montenegro Teixeira, Mischelina 

Praciano Teixeira 

IMPORTÂNCIA DO USO DOS EPIS 
DURANTE O PREPARO E 

ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NO AMBIENTE 
HOSPITALARIMPORTÂNCIA DO 

USO DOS EPIS DURANTE O 
PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 76 

Cód. R_135 

Alysson Bruno de Almeida Lopes, 
Ana Paula da Silva Sousa, Antonio 
Wesley Barbosa Pereira, Iuri Freires 
Viegas, Marcos Jair Carneiro Silva 

INCLUSÃO DOS/AS ESCOLARES 
SURDOS DO ENSINO MÉDIO EM 

DUAS ESCOLAS INCLUSIVAS 
ESTADUAIS DE FORTALEZA 

CEARÁ: REVISÃO DE LITERATURA 
SISTEMÁTICA 

Educação Física Ciências 
Biológicas 77 

Cód. R_136 

Ana Maria da Silva do Nascimento, 
Larissa Herculano Oliveira Pimentel, 
Mardonio Beserra de Sousa, Monaliza 
Ferreira da Silva Vieira, Kely Cristina 

Saraiva Teles Magalhães 

INÍCIO DA PERSONALIDADE CIVIL 
E OS DIREITOS DO NASCITURO Direito Ciências 

Humanas 77 

Cód. R_137 

Alysson Bruno de Almeida Lopes, 
Ana Paula da Silva Sousa, Antonio 
Wesley Barbosa Pereira, Iuri Freires 
Viegas, Marcos Jair Carneiro Silva 

INCLUSÃO DOS/AS ESCOLARES 
SURDOS DO ENSINO MÉDIO EM 

DUAS ESCOLAS INCLUSIVAS 
ESTADUAIS DE FORTALEZA 

CEARÁ: REVISÃO DE LITERATURA 
SISTEMÁTICA 

Educação Física Ciências 
Biológicas 78 

Cód. R_138 

Ana Maria da Silva do Nascimento, 
Larissa Herculano Oliveira Pimentel, 
Mardonio Beserra de Sousa, Monaliza 
Ferreira da Silva Vieira, Profa. Kely 

Cristina Saraiva Teles Magalhães 

INÍCIO DA PERSONALIDADE CIVIL 
E OS DIREITOS DO NASCITURO Direito Ciências 

Humanas 78 

Cód. R_139 

Átilla Holanda de Albuquerque, 
Francisco de Assis Vieira Feitosa 
Moreira, Gabriela Falcão Almeida 

Cavalcante, Vanessa Porto Machado, 
Yago Marques Oliveira 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM 
CADELAS 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 79 

Cód. R_140 Erika Bataglia da Costa, Shirley Abreu 
dos Santos 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 
ALIENAÇÃO Serviço Social Ciências 

Humanas 79 

Cód. R_141 

Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, 
Debora Alencar Teixeira, Helen 

Dayane Oliveira da Silva, Janaina dos 
Santos Silva, Paulo Gomes Barroso 

INTERPRETAÇÃO DO 
ELETROCARDIOGRAMA (ECG): 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 80 

Cód. R_142 Rebeka de Souza Costa, Waléria 
Loiola Nascimento 

JEAN-PAUL SARTRE E A 
FILOSOFIA EXISTENCIALISTA Direito Ciências 

Humanas 80 

Cód. R_143 

Erika Bataglia da Costa, Guilherme 
Rodrigues da Costa, João Victor veras 
da Silva, Luciano Rocha Rodrigues, 

Sabrina Pimentel Paiva 

JUSNATURALISMO 
RENASCENTISTA Direito Ciências 

Humanas 81 

Cód. R_144 Heleny Araujo, Katilene Martins 
Sousa, Sara Damasceno 

JUSTIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL 
DOS INSTITUTOS DE PROTEÇÃO Direito Ciências 

Humanas 81 

Cód. R_145 Eduardo José de Lima Barbosa, 
Fablício Faria LIBERDADE X ESTADO Direito Ciências 

Humanas 82 

Cód. R_146 

Reginaldo Garcia Pessoa, João 
Bernardino Gonçalves, Urias Alves 

Moreira, Kely Cristina Saraiva Teles 
Magalhães 

LEI DE INTRODUÇÕES AS 
NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO 

(LINDB): UMA ANÁLISE DO 
ARTIGO 5º 

Direito Ciências 
Humanas 82 

Cód. R_147 

Kamilliana Nogueira Silva de Freitas, 
Marcelo Bandecchi Botelho de 
Miranda, Michelle Felix Batista 
Pinheiro, Midia Lívia de Freitas 

Carvalho, Rainanda Larissa Cardoso 
da Silva 

LÚPUS E SUAS REAÇÕES 
IMUNOLÓGICAS Enfermagem Ciências 

Biológicas 83 

Cód. R_148 

Debora Alencar Teixeira, Francisco 
Walter de Oliveira Silva, Israel Melo 
de Oliveira dos Santos Junior, Maria 

Vilanir dos Santos, Paulo Gomes 
Barroso 

MANIFESTAÇÕES 
CARDIOVASCULAR NA GRAVIDEZ Enfermagem Ciências 

Biológicas 83 

Cód. R_149 

Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, 
Helen Dayane Oliveira da Silva, Israel 

Melo de Oliveira dos Santos Junior, 
Jamille de Paula Alves, Janaina dos 

Santos Silva 

MANOBRA DE KRISTELLER SOB A 
ÓPTICA DA VIOLÊNCIA 
OBSTÉTRICA: REVISÃO 

BIBLIOGRAFICA 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 84 

Cód. R_150 

Dariane Monteiro Viana, Edenise 
Mônica Puerari, Francisco Wellington 

Barbosa da Silva, João Edivan 
Menezes Teixeira, Rovenne Luiza 

Silva 

MATA DE TABULEIRO – RESERVA 
ECOLÓGICA SESC IPARANA - CE 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Ciências 
Tecnológicas 84 



 

Cód. R_151 

Arila Maria Freitas Cunha, Joyci 
Hirlana Sousa Silva, Marcelo 

Bandecchi Botelho de Miranda, Maria 
Késsia Amaro Pires, Vivian Nogueira 

de Sousa Mendes 

MECANISMO DE ACEITAÇÃO E 
REJEIÇÃO RELACIONADOS AO 
SISTEMA IMUNOLÓGICO NOS 

TRANSPLANTES 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 85 

Cód. R_152 

Caio Bruce Barroso Vieira, Graziele 
Chagas Sousa, Marcelo Bandecchi 

Botelho de Miranda, Raimunda 
Joselma Masciel da Costa, Ruth Ellen 

da Silva Sousa 

MECANISMOS DO SISTEMA 
IMUNOLÓGICO NA DETECÇÃO DE 

CÉLULAS CANCERÍGENAS 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 85 

Cód. R_153 Dandhara Braga, Tamitten Rays MIGUEL REALE: CULTURALISMO 
E LEGITIMIDADE DA LEI Direito Ciências 

Humanas 86 

Cód. R_154 

Allyson Moraes de Andrade Ribeiro, 
Fabrício Fernandes de Araújo, Izael 

Silva Boavida, Liliana Alexandrino de 
França, Tiago Alves da Silva 

MODELO DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DO SETOR DE 
UMA EMPRESA LOCALIZADA NO 

COMPLEXO PORTUÁRIO DO 
ESTADO DO CEARÁ: CONFRONTO 

COM OS ASPECTOS TEÓRICOS 

Administração Ciências 
Humanas 86 

Cód. R_155 

Amanda Santos Silva, Francisco Júlio 
Braga Mesquita, Gyselle Marques 
Maciel, Rayanne Cunha Moreira, 

Thafnes Batista Silva 

MODELOS DE NEGÓCIOS PARA A 
EMPRESA NATUR LANCHES Serviço Social Ciências 

Humanas 87 

Cód. R_156 
Dailane Lett Saraiva Nunes, Ediney 
Linhares da Silva, Francisco Wagner 

Sousa de Lima 

MOTIVAÇÃO NO TRABALHO: UMA 
ESTRATÉGIA PARA BONS 

RESULTADOS DENTRO DAS 
ORGANIZAÇÕES 

Administração Ciências 
Humanas 87 

Cód. R_157 

Andressa do Nascimento Silva, 
Francisca Rita Rafaela Morais Bento, 

Jorgina Silva da Costa, Maria de 
Fátima Pinheiro Araújo, Rocicleide 

Freitas Pinheiro 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE 
RUA: ESTRATÉGIAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS 

Serviço Social Ciências 
Humanas 88 

Cód. R_158 

Ana Jessyca de Castro Martins, 
Anunciação de Jesus Monteiro, 

Erlandro José do Amaral e Silva, Kely 
Cristina Magalhães, Lêda Maria Alves 

Mesquita 

NASCITURO Direito Ciências 
Humanas 88 

Cód. R_159 

Jéssica Santos Malheiros da Silva 
Arruda, Lorena Alves Mota, Márcia 
Rita de Sanctis, Roberta Nascimento 
Coelho Araujo, Kely Cristina Saraiva 

Teles Magalhães 

NEGLIGÊNCIA PARA COM O 
IDOSO Direito Ciências 

Humanas 89 

Cód. R_160 

Gabriela Falcão Almeida Cavalcante, 
Rachel Fradique Accioly Magalhães, 
Vanessa Porto Machado, Venâncio 
Victor Guerreiro, Yago Marques 

Oliveira 

NEONATOLOGIA CANINA Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 89 

Cód. R_161 

Giovanna Rubo, Iara Linhares 
Mendes, Luma Morena Passos Freire, 
Magida Thayane de Araújo Aguiar, 
Maria Larissa Rodrigues Linhares 

NUTRIÇÃO DE COELHOS 
DOMÉSTICOS 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 90 

Cód. R_162 Lorena Cals Santiago, Luma Morena 
Freire 

NUTRIÇÃO DE PSITACÍDEOS 
MANTIDOS EM CATIVEIRO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 90 

Cód. R_163 

Antonia Marta Martins de Sousa 
Damasceno, Jorge Clécio de Moraes 
Dias, Ruth Raquel Martins de Sousa 

Damasceno 

O DIREITO E A EFICÁCIA DA LEI 
COM AS MULHERES NO BRASIL Direito Ciências 

Humanas 91 

Cód. R_164 

Antonio Claudio de Sousa Silva, 
Everton Moura Ferreira, Ricardo 

Clayton Sales, Wendel Gomes 
Linhares, Edenise Monica Puerari 

O EMPREGO DA PALMA 
FORRAGEIRA COMO 

ALTERNATIVA PARA USO DA 
ÁGUA RESTANTE EM 

RESERVATÓRIOS NOS PERÍODOS 
DE ESTIAGEM 

Engenharia de 
Produção 

Ciências 
Tecnológicas 91 

Cód. R_165 
Erika Bataglia da Costa, Francisco 
Narain Viana de Brito, Francisco 

Rilson Gomes Cavalcante 

O ESPÍRITO DAS LEIS EM 
MONTESQUIEU Direito Ciências 

Humanas 92 

Cód. R_166 

Antonia Marta Martins de Sousa 
Damasceno, Kely Cristina Saraiva 

Teles Magalhães, Ruth Raquel Martins 
de Sousa Damasceno 

O NOME SOCIAL E O MARCO 
CIVILIZATÓRIO NAS ELEIÇÕES DE 

2018 NO BRASIL 
Direito Ciências 

Humanas 92 

Cód. R_167 Fabiana Freires Batista 

O SOL NÃO BRILHA PARA TODOS: 
A DESIGUALDADE SOCIAL EM 
DEBATE NAS COMUNIDADES 

RURAIS EM CAUCAIA-CE 

Direito Ciências 
Humanas 93 

Cód. R_168 

Ana Dayse da Silva Araújo, Beatriz 
Magalhães Queiroz, João Paulo de 
Oliveira Pereira, Marlucia de Sousa 

Araújo, Tiago Alves da Silva 

OBSERVAÇÃO DA PRESENÇA DO 
MODELO BUROCRÁTICO EM 

EMPRESA PROVEDOR DE 
INTERNET NO ESTADO DO CEARÁ 

Administração Ciências 
Humanas 93 

Cód. R_169 Daiane Araújo Lourenço, Paula 
Bittencourt Vago 

OBSTRUÇÃO INTESTINAL POR 
CORPO ESTRANHO EM CÃO – 

RELATO DE CASO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 94 



 

Cód. R_170 Francisco Rogerio de Oliveira Lima, 
Ricardo Cesar de Oliveira Borges 

OPERAÇÕES LOGÍSTICAS DE 
COMPRA E ARMAZENAMENTO DE 
UM MICRONEGÓCIO EM CAUCAIA 

- CEARA 

Administração Ciências 
Humanas 94 

Cód. R_171 

Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, 
Helen Dayane Oliveira da Silva, Israel 

Melo de Oliveira dos Santos Junior, 
Jamille de Paula Alves, Janaina dos 

Santos Silva 

ORIENTAÇÕES PERTINENTES 
ACERCA DOS CUIDADOS AO 

RECÉM-NASCIDO NO 
ALOJAMENTO CONJUNTO 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 95 

Cód. R_172 Ana Shérida Costa do Nascimento, 
Cristiane Silveira Paiva 

OS CALÇADOS MAIS AMADOS DO 
BRASIL VISTOS DE POR OUTRO 

ÂNGULO: OLHAR PÓS MODERNO 
OU CLÁSSICO? 

Ciências 
Contábeis Ciências Exatas 95 

Cód. R_173 

Alysson Bruno de Almeida Lopes, 
Ana Paula da Silva Sousa, Antonio 
Wesley Barbosa Pereira, Iuri Freires 
Viegas, Marcos Jair Carneiro Silva 

OS CAMINHOS DA APTIDÃO 
FÍSICA EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NOS ÚLTIMOS 
ANOS: REVISÃO DE LITERATURA 

SISTEMÁTICA 

Educação Física Ciências 
Biológicas 96 

Cód. R_174 

Cintia dos Santos da Silva, Juliana 
Cecilia de Aguiar Monteiro, Milena da 

Silva Lima, Milena Muriel da Silva 
Xavier, Pamela Ingred Marques 

Rodrigues 

OS DIREITOS DA COMUNIDADE 
LGBT NO BRASIL Serviço Social Ciências 

Humanas 96 

Cód. R_175 

Aline Silveira Feitosa, Fabiana 
Rodrigues da Costa, Luiz Hernani 

Soares Bezerra Neto, Richard Elâino 
de Oliveira Ferraz, Suely Marques 

Oliveira Maciel 

OSTEOSSARCOMA EM CÃO 
TRATADO COM AMPUTAÇÃO DO 

MEMBRO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 97 

Cód. R_176 Élida Rodrigues dos Santos PÉ DIABÉTICO EM EVOLUÇÃO 
CICATRICIAL Enfermagem Ciências 

Biológicas 97 

Cód. R_177 

Antonio Adriano Alves de Souza, 
Cirlene Rocha Araujo, Lucas Vitor dos 

Santos, Matheus de Matos Raulino, 
Paulo Victor Xavier 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 
PRODUÇÃO SOB O OLHAR DA 

TEORIA BUROCRÁTICA 

Ciências 
Contábeis Ciências Exatas 98 

Cód. R_178 Antonia Paula Barbosa Santos 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA: ESTUDO 

SOBRE A ATUAÇÃO DO CREAS DE 
PARACURU/CE 

Serviço Social Ciências 
Humanas 98 

Cód. R_179 
Laert Oliveira Pinheiro, Maria de 
Lourdes Santos da Silva da Costa, 

Erika Bataglia da Costa 

POSITIVISMO E POSITIVISMO 
JURÍDICO Direito Ciências 

Humanas 99 

Cód. R_180 Izanete Pereira Paiva 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 
COMUNIDADE: A PERCEPÇÃO DOS 

BENEFICIÁRIOS QUE CUMPREM 
MEDIDA NA CENTRAL DE PENAS E 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DO 
MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE 

Serviço Social Ciências 
Humanas 99 

Cód. R_181 

Cynthia Levi Baratta Monteiro, 
Francisca Yonara Alves de Sousa, 
Francisco Wesley da Silva Alves, 

Michelle Costa e Silva 

PREVALÊNCIA DE 
HEPATOZOONOSE CANINA NO 

MUNICÍPIO DE CAUCAIA – 
ESTUDO DE CASOS 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 100 

Cód. R_182 

Erica Patrícia Moreira Moraes, 
Francisca Claudia Rocha Marques, 
Graciele Araujo Braga dos Santos, 

Michele Félix Batista Pinheiro, 
Thailane da Silva Maia 

PREVENÇÃO DAS LESÕES POR 
CISALHAMENTO E FATORES DE 

RISCO ASSOCIADOS 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 100 

Cód. R_183 

Alan Bernardes Pereira, Maria José 
Cosme, Michelle Costa e Silva, 

Mychell Feitosa Castro de Amorim, 
Victor Sales Pimentel 

PRINCIPAIS CAUSAS DE 
CONDENAÇÕES DE PULMÕES DE 

SUÍNOS AO ABATE 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 101 

Cód. R_184 

Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, 
Helen Dayane Oliveira da Silva, Israel 

Melo de Oliveira dos Santos Júnior, 
Jamille de Paula Alves, Janaina dos 

Santos Silva 

PRINCIPAIS CAUSAS DE 
INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA 

EM UNIDADES DE ATENÇÃO 
TERCIÁRIA 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 101 

Cód. R_185 Irvina Nathany Lima Sousa, Raimundo 
Ferreira de Sousa Neto 

PROFISSIONAL ENFERMEIRO 
FRENTE AO DEPENDENTE 

QUÍMICO JUVENIL 1 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 102 

Cód. R_186 Raimundo Ferreira de Sousa Neto 
PROFISSIONAL ENFERMEIRO 

FRENTE AO DEPENDENTE 
QUÍMICO JUVENIL 2 

Enfermagem Ciências 
Biológicas 102 

Cód. R_187 
Luan Inácio Martins, Paula Karine 
Ferreira da Silva, Tainara de Freitas 

Lima 

PROGRAMA DE CONTROLE E 
ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E 

DA TUBERCULOSE ANIMAL 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 103 

Cód. R_188 Cristiano Silva da Rocha Diógenes, 
Vladiana Costa dos Santos 

REFLEXÕES SOBRE AS 
CONCEPÇÕES DE UMA 

EDUCAÇÃO CONSTRUTIVISTA A 
PARTIR DA PROPOSTA 

EDUCACIONAL DE LAURO 
OLIVEIRA LIMA 

Serviço Social Ciências 
Humanas 103 



 

Cód. R_189 

Diana Marcionilia Dutra Nogueira, 
Helena Raquel Morais da Silva, 

Laryssa Rodrigues, Maria de Jesus 
Lira, Paloma Sales 

RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS: 
COMUNIDADE QUILOMBOLA NO 
MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CEARÁ 

Serviço Social Ciências 
Humanas 104 

Cód. R_190 
Aline Silveira Feitosa, Fabiana 

Rodrigues da Costa, Richard Elâino de 
Oliveira Ferraz 

RELATO DE CASO DE 
INTERMAÇÃO EM FELINO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 104 

Cód. R_191 

Ailana Quirino Dore, Karina Gatti de 
Abreu, Leandro Rodrigues Ribeiro, 

Leônidas de Paiva Soares, Luma 
Morena Passos Freire 

RELATO DE CONTENÇÃO 
QUÍMICA EM VEADO 

CATINGUEIRO (Mazama goazoubira) 
FÊMEA UTILIZANDO PROTOCOLO 
DE CLORIDRATO DE XILAZINA E 

CLORIDRATO DE QUETAMINA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 105 

Cód. R_192 
André Henrique Pinheiro 

Albuquerque, Dariane Monteiro 
Viana, José Lucas Sousa de Andrade 

RELEVÂNCIA DAS DESCARGAS 
ELÉTRICAS NA ATMOSFERA PARA 

A FIXAÇÃO DE NITROGÊNIO 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Ciências 
Tecnológicas 105 

Cód. R_193 Maria das Graças Rodrigues Mendes, 
Talita dos Santos Evangelista 

RELEVÂNCIA DOS GRUPOS DE 
PESQUISA PARA O NÚCLEO DE 
MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 

CAUCAIA/FATENE: UMA 
PROPOSTA DO CEMEC 

Serviço Social Ciências 
Humanas 106 

Cód. R_194 
Nayara Tamires Moita Albuquerque, 
Nicolas Matheus Alves Pinto, Patrícia 

Aline Araújo Silva 

REUSO DE ÁGUA: UM PROJETO E 
SUA VIABILIDADE APLICADA A 

LAVAGEM DE VEÍCULOS 

Engenharia de 
Produção 

Ciências 
Tecnológicas 106 

Cód. R_195 Luana Catarina Bezerra Almeida, Alan 
Diniz Lima, Raquel Siqueira Gomes 

REVESTIMENTO À BASE DE ÁGUA 
DE COCO E FÉCULA DE 

MANDIOCA PARA CONSERVAÇÃO 
DE FRUTAS Psidium guajava L. CV 

PALUMA EM PÓS-COLHEITA 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Ciências 
Tecnológicas 107 

Cód. R_196 

Cynthia Levi Baratta Monteiro, Iliana 
Virgínia da Rocha Barros;, Maria 

Eliane da Silva, Rafael Borges 
Laurentino, Vitória Garcia Lobo de 

Lima 

SARCOMA HISTIOCÍTICO EM 
FELINO – RELATO DE CASO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 107 

Cód. R_197 

 Jhennyfher Moura Oliveira, Juliana 
Matias Viana de Melo, Lucas Costa 
Rabelo, Marcelo Bandecchi Botelho 

de Miranda, Maria Leidiane Sena 
Teixeira 

SEPSE: UMA AMEAÇA AO 
PACIENTE Enfermagem Ciências 

Biológicas 108 

Cód. R_198 
Francisco de Assis Vieira Feitosa 

Moreira, Gabriel Magalhães da Costa, 
Marcia Maria Alexandrino Gonçalves 

SILAGEM DE COLOSTRO PARA 
RUMINANTES: UMA BREVE 

REVISÃO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 108 

Cód. R_199 
Isis Alexandra Pincella Tinoco, Luma 
Morena Freire, Maria de Fátima Lira 

Bezerra 

SINDROME DA DISFUNÇÃO 
COGNITIVA EM GATOS 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 109 

Cód. R_200 

Alan Florêncio Fernandes, José 
Mateus de Moura, Natiele da Silva 

Matos, José Ribamar Oliveira 
Cavalcante Junior 

SOFTWARE DE INTERFACE ENTRE 
FORNECEDOR E CLIENTE (SIEFC) 

Engenharia de 
Produção 

Ciências 
Tecnológicas 109 

Cód. R_201 Jamille Alexandre Moreira, Lorena 
Alves Mota, Érika Bataglia da Costa 

STUART MILL E A DEMOCRACIA 
POLÍTICO-PARTIDÁRIA Direito Ciências 

Humanas 110 

Cód. R_202 

Denison de Azevedo Rodrigues, 
Ravine Acácio Araújo Veiga, Ronald 
Lourenço Bernardino, Tiago Alves da 

Silva, Wesley Moreira Duarte 

TEORIA BUROCRÁTICA E A 
ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE 

VENDAS A VAREJO 

Ciências 
Contábeis Ciências Exatas 110 

Cód. R_203 
Aldenizia de Souza Matias, Geovania 

Marilia Carneiro de Sousa, Erika 
Bataglia da Costa 

TEORIA PURA DO DIREITO Direito Ciências 
Humanas 111 

Cód. R_204 Juliana Lopes Cavalcante 
TODO GATO TRICOLOR É FÊMEA? 

A VERDADE EXPLICADA PELA 
GENÉTICA: UMA REVISÃO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 111 

Cód. R_205 Isabel Carvalho Alves, Thayane de 
Oliveira 

TORÇÃO UTERINA EM FEMEA 
CANINA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 112 

Cód. R_206 

Aline S. Feitosa, Giovanna Rubo, Iara 
Linhares Mendes, Margarida Maria de 

Castro Ribeiro, Richard Elaino de 
Oliveira Ferraz 

TORÇÃO UTERINA EM FÊMEA 
FELINA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 112 

Cód. R_207 

Ediney Linhares da Silva, Francisco 
Wagner Sousa de Lima, Luiz Adriano 

Campos Furtado, Maria Ivonete de 
Sousa 

TRABALHO E SAÚDE: ANÁLISE DA 
CONDIÇÃO LABORAL SOB A 

ÓTICA DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE 

Saúde Ciências 
Biológicas 113 

Cód. R_208 Francisca Geisa Guimaraes Teixeira 

TRABALHO SOCIAL COM 
FAMÍLIAS: O SERVIÇO DE 

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 
EXECUTADO PELO PAIF JUNTO ÀS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO 
CENTRO DE REFERÊNCIA DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - 
GRILO EM CAUCAIA-CE 

Serviço Social Ciências 
Humanas 113 



 

Cód. R_209 Ediney Linhares da Silva, Francisco 
Wagner Sousa de Lima 

TRABALHO, EDUCAÇÃO E 
ASCENSÃO HUMANA Serviço Social Ciências 

Humanas 114 

Cód. R_210 
Marília Silva Soares, Natanael da 

Silva Oliveira, Stéphany Almeida de 
Oliveira, Suellen Sousa Silva 

TRANSPLANTE E SUA RELAÇÃO 
COM O SISTEMA IMUNOLÓGICO Enfermagem Ciências 

Biológicas 114 

Cód. R_211 

Anne Karoline dos Santos Ribeiro, 
Fabiana Rodrigues da Costa, Luiz 

Hernani Soares Bezerra Neto, Richard 
Elâino de Oliveira Ferraz, Suely 

Marques Oliveira Maciel 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 
ÚLCERA DE CÓRNEA 

SECUNDÁRIA AO ENTRÓPICO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 115 

Cód. R_212 
Amanda Mendes de Melo Nogueira, 

Bárbara Bezerra de Sousa Vieira, 
Maria Carliane de Freitas Fernandes 

TRATAMENTO CIRÚRGICO 
PALIATIVO DE OSTEOSSARCOMA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 115 

Cód. R_213 

Aline M. Silva, Giovanna Rubo, Iara 
Linhares Mendes, Margarida Maria de 

Castro Ribeiro, Suely Marques de 
Oliveira Maciel 

TRATAMENTO DA UROLITÍASE 
EM GATOS: ABORDAGENS 

CIRÚRGICAS - CISTOTOMIA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 116 

Cód. R_214 

Dayana Melo do Nascimento, Elinusia 
da Silva de Assis Araújo, Jessica 

Santos Souza, Marcilene Barbosa da 
Silva, Nicolaus da Costa 

TUBERCULOSE E O SISTEMA 
IMUNOLÓGICO Enfermagem Ciências 

Biológicas 116 

Cód. R_215 

Átilla Holanda de Albuquerque, Isaac 
Neto Góes da Silva, Raquel Fradique 
Accioly Magalhães, Vanessa Porto 
Machado, Yago Marques Oliveira 

TUMOR VENÉREO 
TRANSMISSÍVEL (TVT) CANINO: 

REVISÃO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 117 

Cód. R_216 

Karla Cindy Cavalcante dos Santos, 
Luiz Hernani Soares Bezerra Neto, 

Mildred Acioli Pinheiro, Paula 
Bittencourt Vago, Perlla da Silva 

Rafael 

ULTRASSOM TERAPÊUTICO NA 
CICATRIZAÇÃO TECIDUAL EM 

EQUINOS 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 117 

Cód. R_217 

Giovanna Rubo, Iara Linhares 
Mendes, Magida Thayane de Araújo 

Aguiar, Maria Larissa Rodrigues 
Linhares, Richard Elaino de Oliveira 

Ferraz 

URETROSTOMIA PRÉ-PÚBICA EM 
FELINO COM OBSTRUÇÃO E 

COLAPSO TOTAL DA URETRA 
PENIANA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 118 

Cód. R_218 

Ângela Sousa de Queiroz, Francisco 
Charles Barbosa Matias, Luma 

Morena Freire, Michelle Costa e Silva, 
Tatianne Alexandre Azevedo Viliotti 

UROLITÍASE EM PORQUINHO-DA-
ÍNDIA (Cavia porcellus) 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 118 

Cód. R_219 

Dariane Monteiro Viana, Deivielison 
Ximenes Siqueira Macedo, Ênio 

Costa, Leonardo de Almeida 
Monteiro, Viviane Castro dos Santos 

USO DE CÂMERA TERMOGRÁFICA 
PARA ANÁLISE DO CONFORTO 

TÉRMICO EM DIFERENTES 
HORÁRIOS NA OPERAÇÃO DE 

TRANSPORTE DE COCO 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Ciências 
Tecnológicas 119 

Cód. R_220 
Aline Brito de Almeida, Matheus 

Wagner Paulino de Sousa, Valmênia 
Lima Barros 

USO DE SIMULADORES E 
GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DA 

MEDICINA VETERINÁRIA COMO 
AUXÍLIO PARA PRÁTICAS 

ACADÊMICAS 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 119 

Cód. R_221 

André Henrique Pinheiro 
Albuquerque, Dariane Monteiro 
Viana, Jonata Sampaio de Matos 
Marinho, Rovenne Luiza Silva 

USO DO FORNO DE MICRO-ONDAS 
PARA DETERMINAÇÃO DA 

UMIDADE EM UM SOLO ARENOSO 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Ciências 
Tecnológicas 120 

Cód. R_222 Juliana Lopes Cavalcante 

UTILIZAÇÃO DA INSULINA DE 
DURAÇÃO ULTRA LONGA NA 

MEDICINA VETERINÁRIA – 
REVISÃO DE LITERATURA 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 120 

Cód. R_223 

Abilio Silva de Medo, Amanda de 
Sousa Gomes, Bárbara Helena de 

Lima Braz, Euclides Rodrigues Pereira 
Júnior, Sabrina Tainah da Cruz Silva 

Bezerra 

UTILIZAÇÃO DE FIXADOR 
EXTERNO EM FRATURA DE 

ÚMERO EM CAPRINO 

Medicina 
Veterinária 

Ciências 
Biológicas 121 

Cód. R_224 Loreyne dos Santos Pereira, Sâmea 
Moreira Mesquita Alves 

VELHICE E SALA DE AULA: UM 
ESTUDO SOBRE OS DISCENTES DE 

NÍVEL SUPERIOR 
Serviço Social Ciências 

Humanas 121 

Cód. R_225 
Ana Cristina Farias Guedes, Lucileila 
de Sousa Cardoso Almeida, Maria das 

Graças Rodrigues Mendes 

VIOLÊNCIA JUVENIL EM 
TERRITÓRIOS FACCIONADOS: 
REFLEXÕES PRELIMINARES 

SOBRE A EXPERIÊNCIA DA TERRE 
DES HOMMES NO 

ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA 
ATRAVÉS DAS PRÁTICAS 

RESTAURATIVAS 

Serviço Social Ciências 
Humanas 122 

Cód. R_226 

Clara de Assis Couto Caetana, 
Elinusia da Silva de Assis Araújo, 

Lucivaldo Machado de Souza, 
Marcilene Barbosa Silva, Marinalva 

Souza Araujo 

VIOLÊNCIAS OBSTÉTRICAS NA 
PERSPECTIVA DAS PUÉRPERAS: 

REVISÃO DE LITERATURA 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 122 



 

Cód. R_227 

Cíntia Alves Galdino, Clara de Assis 
Couto Caetano, Francisca Erivalda 
Silvério Aguiar Abreu, Lucivaldo 

Machado de Souza, Marinalva Souza 
Araújo 

VIOLÊNCIAS OBSTÉTRICAS NA 
PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS: 

REVISÃO DE LITERATURA 
Enfermagem Ciências 

Biológicas 123 
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Cód. R_001 
A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL FRENTE À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA 

IDOSA 
 
Clarisse da Silva Chaves, Igor Dias da Silva, Maria Dara Gomes da Silva, Mariana da Cunha Maciel, Thamires 

Moreira de Moura 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: cd84741@gmail.com, gomesdara12@gmail.com, igordias537@gmail.com, mary_fabin@hotmail.com, 
thamires.moura4@gmail.com 
 
Na atual conjuntura brasileira com os avanços dos desmontes das políticas sociais e retrocessos, observamos 
desafios na atuação profissional do Assistente Social para a articulação da garantia do direito do idoso. Diante 
deste cenário, caracterizam-se o processo de desregulamentação dos direitos da pessoa idosa alcançados desde 
a Constituição Federal de 1988 e reafirmado com o Estatuto do idoso em 2003. Portanto o presente artigo 
objetiva compreender as principais estratégias de promoção e defesa dos direitos humanos desenvolvidos pelo 
Assistente Social a favor dos direitos da pessoa idosa, como também analisar as principais expressões de 
violação de direitos humanos vivenciados pelos idosos em um determinado local e as referências legais que 
asseguram o direito da pessoa idosa. A pesquisa é de natureza quali-quantitativa, para a obtenção e análise dos 
dados será realizado pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo, portanto a pesquisa está em andamento, 
considerando que, já se tem em mãos relatórios social de uma determinada instituição privada de amparo aos 
idosos, que apontam que o abandono familiar ou afastamento do convívio familiar são um dos principais 
fatores que levam a violação de direitos dos idosos. 
 
Palavras-chave: Violação de direitos. Idosos. Serviço Social. 
 
Cód. R_002 

A ATUAÇÃO DO(A) ASSISTENTE SOCIAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAUCAIA-CE 

 
Izanete Pereira Paiva, Janielly Lima de Sousa, Talita dos Santos Evangelista 

 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: isanette_paiva@hotmail.com, janiellyldss@outlookl.com, talytaevangel@gmail.com 
 
Este trabalho tem como objetivo compreender a atuação do/a Assistente Social na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do município de Caucaia-Ce. As UBS’s são a porta de entrada para atender as necessidades e a inserção 
da população no Sistema Único de Saúde (SUS) e chegam ao Serviço Social as demandas onde une as questões 
da saúde e outras demandas sociais. A atuação do/a Assistente Social é de grande relevância e necessidade na 
saúde, porém pelo não compreender dos usuários e da equipe multiprofissional sobre as atribuições e 
competências deste profissional, reflete nas dificuldades enfrentadas pela categoria em seu cotidiano. 
 
Palavras-chave: Assistente Social. Saúde. Unidade Básica de Saúde. 
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Cód. R_003 

A DRENAGEM COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DA SALINIDADE 
 

Luciana Luzia Pinho, Valber Wesley de Sousa Nepomuceno 
 

Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Exatas 
E-mail: lucianapinho96@gmail.com, valberw@gmail.com 
 
A prática da irrigação, em muitas situações, é a única maneira de garantir a produção agrícola com segurança, 
principalmente em regiões tropicais de clima semiárido. Nessas áreas, devido as altas taxas de 
evapotranspiração em relação a precipitação, ocorre-se déficit hídrico em que sem um manejo adequado, a 
salinização do solo é inevitável (HOLANDA et al., 2010). Apesar dos avanços tecnológicos da agricultura 
irrigada, milhões de hectares continuam sendo salinizados, comprometendo produções rentáveis das áreas 
agrícolas. Grandes esforços vêm sendo realizados por profissionais de várias áreas do conhecimento, no 
sentido de se avaliar, monitorar e manejar os efeitos dos sais no sistema solo-água-planta-atmosfera 
(RHOADES et al., 1992). O objetivo desta revisão é abordar os problemas gerados pela ação antrópica sobre a 
qualidade dos solos, salientando os efeitos que este processo exerce sobre o solo e as plantas, como a drenagem 
atua no controle da salinidade e as possíveis estratégias de recuperação de solos degradados pelo excesso de 
sais. 
 
Palavras-chave: Solos halomórficos. Irrigação. Sais solúveis. 
 
Cód. R_004 

A ERA DO EMOJI: VOLTAMOS PARA O TEMPO DAS CAVERNAS OU ENCONTRAMOS UMA 
NOVA FORMA DE COMUNICAÇÃO? UM ESTUDO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS NA 

COMUNICAÇÃO NA FACULDADE TERRA NORDESTE 
 

Fabiana Freires Batista 
 

Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: fabiannafreires@gmail.com 
 
Sabe-se da necessidade do ser humano de estar em contato com os outros através da linguagem e como a 
linguagem é um sistema complexo e dinâmico. Utilizamos a linguagem para expressar opiniões, ideias, 
desejos, pensamentos e várias outras coisas. Na era da informática e da explosão de contatos estabelecidos 
através da tecnologia da informação utiliza-se aplicativos que favorecem as comunicações tornando esse 
processo cada vez mais rápido. Faz-se necessário entender como as tecnologias de comunicação estão 
influenciando o processo de comunicação nos dias atuais e os seus efeitos. Observa-se também que apesar 
dessa comunicação ser mais ágil ela também apresenta certas desvantagens e surge a pergunta: Estamos 
trocando o texto escrito por emojis com qual finalidade? Desse modo, este trabalho tem como objetivo 
entender a dinâmica existente dentro do processo de comunicação na era digital e como diferentes perfis de 
idade interagem com esses símbolos e com a própria comunidade cibernética. Esta pesquisa possui caráter 
qualitativo, quantitativo e exploratório. Em primeiro lugar, buscaremos a compreensão deste fenômeno através 
das referências bibliográficas sobre a origem, a história e a utilização dos emojis, emoticons e dos stickers. Em 
seguida, serão aplicados questionários com a comunidade acadêmica da Faculdade Terra Nordeste situada no 
município da Caucaia no estado do Ceará e os dados coletados serão analisados de forma a procurar entender 
como esse fenômeno é vivenciado nesta comunidade. É importante destacar que o trabalho no presente 
momento está em fase de maturação e seus resultados serão apresentados em publicação futura. 
 
Palavras-chave: Comunicação. Emoji. Tecnologia. 
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Cód. R_005 

A HOTELARIA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO PARA AS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 
 

Mariete Ximenes Araújo Lima, Fábio de Carvalho Lima, João Luis Josino Soares, Maria Neurismar Araújo 
Sousa, Raquel Nascimento da Silva Roriz 

 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: fclfabiolima@gmail.com, joao.josino@fatene.edu.br, mariete.lima@fatene.edu.br, 
neurismar.araujo@fatene.edu.br, raquel.roriz@fatene.edu.br 
 
O artigo aborda a utilização do serviço de hotelaria em instituições de saúde destacando-o como uma 
ferramenta essencial para alcançar uma vantagem competitiva bem como assessorar os gestores hospitalares, 
viabilizando a implantação da hospitalidade e da humanização nos serviços prestados por um hospital, 
objetivando uma estadia mais confortável durante o tratamento da enfermidade do paciente como também para 
os familiares e para os profissionais que prestam tal serviço. Foi exposta a evolução da hotelaria desde as 
primeiras formas de hospedagem até as técnicas mais modernas utilizadas pelas grandes redes de hotéis, 
inclusive no Brasil. Este trabalho tem por objetivo analisar e discutir as teorias existentes na literatura atual de 
acordo com as experiências vivenciadas pelo autor, principalmente motivado pela dificuldade de implantar o 
modelo da hotelaria hospitalar em um hospital privado no interior do estado. O que se pode concluir é que 
através da implantação de um modelo de hotelaria adequado à realidade e cultura locais, os benefícios 
esperados, de possuir um diferencial competitivo, podem ser alcançados com um serviço humanizado, trazendo 
a hospitalidade do lar para auxiliar no tratamento do paciente dentro de uma instituição hospitalar. 
 
Palavras-chave: Hotelaria. Instituições de saúde. Competividade. 
 
Cód. R_006 

A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DO FISIOTERAPEUTA NAS EMPRESAS – UM ESTUDO DE 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Ediney Linhares da Silva, Francisco Wagner Sousa de Lima, Jéssica Maria Pereira Matos, Luiz Adriano 

Campos Furtado 
 
Curso: Saúde, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: edineylinhares@gmail.com, fwslima79@gmail.com 
 
O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica onde foram utilizados como fonte de pesquisa artigos obtidos 
nas bases de dados LILACS e MEDLINE, livros e teses, além de revistas relacionadas diretamente com o 
objeto pesquisado. O objetivo geral do trabalho foi fundamentar a importância da inclusão do fisioterapeuta 
dentro das empresas através de uma busca e leitura crítico-analítica nas bases de dados. Como objetivos 
específicos tiveram-se: abordar a intervenção da fisioterapia nas empresas; compreender os benefícios da ação 
preventiva da fisioterapia. Tornou-se perceptível a importância dos benefícios que os trabalhadores obtiveram 
a partir da criação dessa área da saúde, em especial a fisioterapia do trabalho, que visa o bem estar integral do 
trabalhador. Entretanto, percebe-se que os avanços nesta área vêm ocorrendo, mas de forma consideravelmente 
lenta. Por fim, considera-se que a abordagem fisioterapêutica pode evoluir muito mais na área organizacional, 
sendo que, para isso acontecer, devem-se realizar mais pesquisas sobre este assunto e mais aplicabilidade de 
sua ação interventiva. 
 
Palavras-chave: Ergonomia. Fisioterapia do trabalho. LER/DORT. Prevenção e promoção da saúde. 
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Cód. R_007 
A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DO AUTO EXAME NA PREVENÇÃO CÂNCER DE MAMA 

 
Ana Claudia Sales de Oliveira, Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, Francisca Euzeline Gadelha Lima, Jose 

Wellington Rodrigues do Nascimento dos Santos, Rainanda Larissa Cardoso da Silva 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: annasalles.ac@gmail.com, carolinebcrt@gmail.com, rainanda05larissa@outlook.com, 
wgtn.rodrigues@gmail.com, xuna_gadelha@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Estudos sobre o câncer de mama revestem-se de relevância, pois trata-se de um dos cânceres 
mais frequentes entre as mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo. Esse contexto alia-se ao fato de ser 
considerado um câncer de bom prognóstico se diagnosticado e tratado oportunamente. Nesse sentido, 
Programas e Políticas de Saúde para o controle do câncer de mama têm enfatizado o atendimento 
multiprofissional e determinado ações específicas a serem desenvolvidas pelos diferentes profissionais de 
saúde. OBJETIVO: Analisar na literatura a importância do autoexame e na prevenção do câncer de mama. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
utilizando os descritores: câncer de mama e autoexame, no período de setembro a outubro. Como critérios de 
inclusão: trabalhos na integra, em português, realizados no Brasil. Foram incluídos cinco artigos. 
RESULTADOS: A análise dos artigos possibilitou observar que a maioria das mulheres conhece o autoexame 
e reconhecem sua importância para a prevenção do CA, mas poucas praticam. O enfermeiro é o profissional 
mais mencionado com relação a prática e incentivo do autoexame. Em contrapartida, existem lacunas no 
conhecimento desse profissional para a realização da consulta e do exame clínico das mamas. CONCLUSÃO: 
Constata-se que ainda são necessários esforços na propagação de informações relacionadas ao autoexame, da 
capacitação profissional para o encorajamento das mulheres para que essa prática seja incorporada no 
comportamento feminino. 
 
Palavras-chave: Câncer de mama. Autoexame. Precoce e cura. 
 
Cód. R_008 

A IMPORTÃNCIA DE SE ADQUIRIR PRÁTICAS SEGURA NA ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 
Ailisarb de Castro Mesquita, Amanda Miranda Mesquita, Cláudia Regina de Castro Lima, Fátima Garcia 

Araújo Gadelha, Greyce Kelly de Castro Mesquita 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: claudia.lima@fatene.edu.br, greycekellymesquita@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Medicamento é toda substância que quando introduzida no organismo humano tem por 
finalidades ser preventiva ou Profilática, a fim de evita o aparecimento de doenças ou reduzir a gravidade da 
mesma (SOARES, 2014). OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos do curso de Graduação em 
Enfermagem, durante uma intervenção abordando o seguinte tema “A importância dos 13 certos na prática 
segura em administração de medicamentos”. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado 
durante estágio supervisionado II, por acadêmicos de Enfermagem do curso de graduação em Enfermagem. 
Público alvo: Técnicos de Enfermagem do plantão noturno, no Hospital São Camilo, em Itapipoca – CE, no dia 
10 de outubro de 2018. Foram utilizados slides com imagens sobre a temática e vídeos para demonstração dos 
13 certos, para o melhor desenvolvimento em habilidade técnica dos profissionais. RESULTADOS: 
Inicialmente, os acadêmicos ressaltaram os conceitos sobre medicamentos, drogas, finalidades, mecanismo de 
ação, reações adversas, certificação dos 13 certos, pois os profissionais terão maiores segurança ao desenvolver 
a prática e darão a importância correta ao paciente e aos preceitos éticos e legais exercidos por lei. 
CONCLUSÃO:A medicação é um procedimento importante pois ela trata a dor de alguém e quando 
conhecemos todas as técnicas adquirimos e passamos maior segurança ao cliente e profissão. Portanto a 
educação em saúde é um treinamento importante para orientar aos profissionais da saúde sobre mudanças e 
atualizações que ocorrem nas literaturas. 
 
Palavras-chave: Treze. Corretos. Medicação. Administração. Erros. 
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Cód. R_009 
A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL FRENTE ÀS TENTATIVAS DE SUICÍDIO NA UPA 

EDUARDO DE CASTRO PESSOA LIMA 
 

Janderson Freitas Fontenele, Michely Camelo de Araujo 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: jandersonfontenele2@gmail.com, michelycamelo@hotmail.com 
 
A tentativa de suicídio tem sido um fator predominante no aumento de casos atendidos nos serviços públicos 
de saúde. Atualmente, é consenso entre os pesquisadores que o suicídio é uma questão de saúde pública. O 
presente artigo tem como objetivo refletir sobre a intervenção do serviço social da Unidade de Pronto 
Atendimento Eduardo de Castro Pessoa de Lima na assistência a vítima de tentativa de suicídio, bem como, as 
ações para o encaminhamento adequado do paciente para a rede de atenção e proteção psicossocial. Nesse 
sentido, o estudo de caráter documental e qualitativo, e a coleta de dados foram realizados por meio das fichas 
de notificações, livro de ocorrência do serviço social e observação participante. Foram identificados 47 casos 
de tentativa de suicídio de janeiro/2018 a setembro/2018.Desses, 45% já havia apresentando tentativas 
anteriores. Evidenciou-se uma predominância entre pessoas do sexo feminino (62%) e (38%) do sexo 
masculino. Em relação à faixa etária, apresentou uma predominância de (49%) entre 25 a 59 anos, tendo nos 
conflitos familiares a principal motivação para tentativas de suicídio. A presente investigação apontou que as 
principais intervenções do serviço social frente à vítima de tentativa de suicídio é o acolhimento, escuta 
qualificada, alta social, além da articulação intersetorial com a rede de serviços, objetivando a continuidade do 
cuidado e prevenção da reincidência da tentativa de suicídio. A atuação do assistente social contribui para 
integralidade do atendimento, superando a fragmentação do cuidado. 
 
Palavras-chave: Assistente social. Tentativa de suicídio. Saúde. 
 
Cód. R_010 

A MEDICINA DO TRABALHO COMO PREVENÇÃO PARA OS CASOS DE LER/DORT 
 

Ediney Linhares da Silva, Francisco Wagner Sousa de Lima, Luiz Adriano Campos Furtado 
 

Curso: Saúde, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: edineylinhares@gmail.com, fwslima@hotmail.com 
 
Diante das novas configurações laborais e rotinas administrativas provenientes da relação capital-trabalho os 
casos de LER/DORT têm se manifestado em maior frequência, evidenciando desconfortos relacionados 
diretamente a essa patologia, que agravam, não tão somente o indivíduo, em sua particularidade, mas um 
conjunto de fatores, dos quais, destacam-se o ambiente organizacional como cenário de atuação profissional, 
onde as doenças ocupacionais interferem na execução das tarefas do colaborador, gerando maior fluxo de 
atestados médicos e afastamentos dos postos de trabalho. Este último, interliga-se às ações de intervenção 
estatal, onde o mesmo intervém com sua política de seguridade. Neste contexto, percebe-se a colaboração 
paliativa ou interventiva da Medicina do Trabalho conquanto à análise e acompanhamento médico sobre as 
atividades ocupacionais e sua relação exercício/colaborador para que o recurso humano não sofra maus 
impactos provenientes do não cuidado com a saúde e sua respectiva manutenção. Deste modo, o presente 
resumo visa abordar as ações da Medicina do Trabalho no trato ao agravo da saúde do trabalhador, partindo de 
uma metodologia com finalidade pura e teor qualitativo, embasada pelas pesquisas bibliográfica e exploratória. 
Em observância aos conceitos de LER/DORT fica clara a importância de se utilizar a Medicina do Trabalho 
como contributo ao ambiente organizacional, uma vez que as relações de trabalho movem também as relações 
sócio familiares. Aponta-se que a estabilidade do trabalhador em seu sentido mais amplo pode garantir às 
organizações o equilíbrio econômico que necessita, ao mesmo tempo que promove ao próprio colaborador 
melhor qualidade de vida e exercício profissional adequado.  
 
Palavras-chave: LER/DORT. Medicina do Trabalho. Qualidade de Vida. 
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Cód. R_011 
A MUTAÇÃO RARA E FATAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A ETIOPATOGENIA 

DA PERITONITE INFECCIOSA FELINA 
 

Aline Maia Silva, Rodrigo Noronha Pinto 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: aline.silva@fatene.edu.br, rodrigo16605@gmail.com 
 
A peritonite infecciosa felina (PIF) já foi apontada como uma das mais enigmáticas coronaviroses a acometer 
seres vivos, o que se dá devido à sua etiopatogenia. A PIF caracteriza-se por um quadro clínico grave, 
sistêmico, complexo, progressivo e fatal no felino – em sua maioria gatos domésticos raceados de até dois anos 
de idade – que passam a apresentar sintomatologia não-específica, podendo ser multissistêmica ou acometer 
particularmente os sistemas respiratório, nervoso, oftálmico. O acometimento do animal relaciona-se à 
vasculite provocada pela ação viral que pode circunscrever-se a um sistema específico ou, em caso de vasculite 
disseminada, acometer todo o animal. Tanto a perivasculite quanto a vasculite – observadas em estudos 
histopatológicos de animais positivos para a coronavirose submetidos à necropsia – causam derrame cavitário 
que ocasiona ascite e/ou hidro tórax. Devido a estas características, a PIF é classificada como: úmida, com 
presença de líquido cavitário, e seca, sem presença de líquido cavitário. Apesar de trata-se de uma doença 
complexa e fatal, o que realmente chama a atenção dos pesquisadores é a misteriosa etiopatogenia da doença, 
já que nem todos os gatos portadores do coronavírus felino desenvolvem a PIF. O objetivo deste artigo é traçar 
uma revisão bibliográfica sobre a etiopatogenia da PIF na produção científica especializada das últimas 
décadas a fim de obter uma visão panorâmica sobre os últimos avanços das explicações causais da doença. 
 
Palavras-chave: Peritonite Infecciosa Felina. Etiopatogenia. Coronavírus. 
 
Cód. R_012 

A POLÍTICA URBANA BRASILEIRA NOS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO: UM BREVE 
PANORAMA 

 
Harley Sousa de Carvalho 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: harley.carvalho@fatene.edu.br 
 
O artigo apresenta um panorama jurídico da política urbana brasileira 30 anos após a sua inserção na 
Constituição Federal. Visa demonstrar avanços e retrocessos quanto à legislação e a estrutura institucional para 
efetivá-la. Para tanto, narra-se os fatores que influenciaram a constitucionalização da política urbana e o 
périplo enfrentado pelo fórum nacional da reforma urbana para regulamentar os artigos 182 e 183 da 
constituição, finalizando-se com uma análise dos desafios atuais para a construção de cidades mais justas e 
inclusivas. Quanto à metodologia, dotou-se uma abordagem dialética, com o emprego de pesquisa bibliográfica 
e documental. À guisa de conclusão, identificou-se que o ideário da reforma urbana que animou a redação do 
texto constitucional, encontra, ainda, resistência e sob permanente ameaça de retrocessos. 
 
Palavras-chave: Constituição. Assembleia Nacional Constituinte. Política Urbana. Movimentos Sociais. 
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A POPULAÇÃO CARCERÁRIA E O SERVIÇO SOCIAL NA GARANTIA DE DIREITOS 
 

Ana Lucy Pereira de Oliveira, Ingrid Rafaela Rodrigues Severino, Maria Eneliana Silva Siqueira, Renato 
Barroso Viana 

 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: ana3405lucy@gmail.com, eneliana79@gmail.com, ingridrafaela295@gmail.com, 
renatoprogramacaojw@hotmail.com 
 
Pretende-se neste artigo abordar os aspectos que norteiam o trabalho do (a) assistente social nas unidades 
prisionais, em virtude de analisar os direitos violados, como estruturas, condições, direitos previdenciários e 
orientação ao retorno à liberdade. Temos o intuito de analisar as principais estratégias de promoção e defesa 
dos Direitos Humanos desenvolvidos pelo (a) assistente social, assim, identificando as principais legislações 
voltadas para a população carcerária. Esta iniciativa visa reafirmar as ações do serviço social para com os 
direitos humanos, desmistificar o senso comum e relatar as reais condições que os reclusos se encontram. Vale 
salientar que o Serviço Social nas unidades prisionais se vê em meio um sistema precário, com poucos 
profissionais para atender uma demanda tão grande, encontrando grandes dificuldades em respondê-las com 
eficácia. Realizaremos entrevista com os profissionais da área sócio jurídica e, assim, apurando dados que 
darão embasamento a esta pesquisa. O artigo divide-se em três partes: na primeira abordaremos as condições 
do recluso nas unidades, suas relações familiares e a própria relação dentro das unidades. Na segunda parte, 
procuraremos abordar as estratégias usadas pelo Serviço Social no enfrentamento da proteção dos direitos. Na 
terceira parte, iremos pontuar as legislações voltadas para a efetivação dos direitos dos reclusos. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. População Carcerária. Precariedade. 
 
Cód. R_014 

A QUESTÃO NORTEADORA DO PRESENTE ESTUDO SE VOLTA A HEGEL, CONSIDERADO 
UM IDEALISTA 

 
Katilene Martins Sousa, Sara Damasceno 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: martinskatilene@gmail.com, sarinhadamasceno35@hotmail.com 
 
A questão norteadora do presente estudo se volta a Hegel, considerado um idealista. Ele conscientiza os limites 
de liberdade dentro da metafísica. A metodologia aplicada é de cunho bibliográfico referindo-se a Sessão IV, 
Capítulo 14 Friedrich Hegel e o Pan Idealismo da obra de Rocha (2014), sendo enfatizados a Fenomenologia 
do Espírito e o Idealismo. São baseados na ideia de dialéticas, portanto para Hegel todos os espíritos têm 
direito à liberdade. Dentre isso se destaca a ideia de Panlogismo, onde todo o real é racional e o mundo 
inteiramente reconhecido pelo ser humano. Notou-se a importância da pesquisa pela demonstração da 
liberdade para Hegel, sendo possível o trabalho metafísico (espiritual). Levando em consideração esses 
aspectos entendemos que Hegel está nos dizendo que a formação de um estado em uma sociedade, é a forma 
de espirito absoluta atingida pelos seres humanos, onde os seres humanos atingiram os espíritos absolutos, nós 
somos seres diferentes pois pensamos diferentes de todos, mas nos identificamos enquanto sociedade. Sendo 
assim o estado é a síntese das contradições da sociedade, é o resultado que passou por todas as formas até 
chegar no espírito absoluto. 
 
Palavras-chave: Panlogismo. Metafísico. Idealismo. 
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS NO BAIRRO JUREMA, CAUCAIA 
 

Amanda Kelle da Costa Lopes, Halane Kelle da Costa Lopes, Lauriene Rodrigues Marreiro, Maria Iracema 
Moreira Sales, Shirley Abreu dos Santos 

 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
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lauriene.marreiro@fatene.edu.br, shirleyabreu83@gmail.com 
 
A formação dos indivíduos é algo natural, por onde todos passam, todavia é bastante complexo, pois depende 
de vários elementos, tais como a educação, orientação acerca da sociedade, valores, entre outros, mas a 
maneira em que é repassado pelos responsáveis deve ser analisada porque muitas vezes trazem consequências 
para a vida inteira. Desse modo, vale destacar que a negligência infantil que acontece independentemente da 
condição de pobreza, ela é resultado de déficits de habilidades ou comportamentos parentais. E isso, explicaria 
a ocorrência de negligência em famílias que não tem dificuldades econômicas, como foi encontrado no 
comércio que foi observado, crianças com pais/responsáveis com um certo padrão de vida elevado, sendo 
negligenciadas economicamente, psicologicamente e algumas vezes emocionalmente. Assim, o presente estudo 
refere-se a negligência das necessidades básicas das crianças do bairro da Jurema- Caucaia, no comercio Irmãs 
Kelle, portanto tomamos como objetivo apontar as principais expressões de negligência dos direitos humanos 
vivenciados pelas crianças no bairro da Jurema, e tendo como metodologia a pesquisa de campo onde houve 
observação dos casos ocorridos no estabelecimento citados anteriormente. Cujos resultados estão em 
andamento. Por fim, conclui-se que os maus-tratos para com as crianças causam grande impacto na vida da 
criança negligenciada, mas também trazem consequências para com a sociedade. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Negligência. Crianças. Jurema. 
 
Cód. R_016 

ABORDAGEM CIENTÍFICA DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 
GESTÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS 

 
Antonio Adriano Alves de Souza, Deivisson Oliveira Alves, Eduarda de Sousa Maciel, Janaína Ferreira Rocha, 

Meiry Esther Silva Coelho 
 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: aadrianosouza@yahoo.com.br, deivisson.o.12@gmail.com, eduarda_sousa@outlook.com, 
janainarocha2@outlook.com.br, meirestercoelho66@gmail.com 
 
As organizações necessitam de processos que possam auxiliar na gestão e tomada de decisão. Suas principais 
características são o sistema de organização e divisão de tarefas dentro de uma empresa com o objetivo de 
obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo para realização da atividade, através da 
Organização Racional do Trabalho que é à base desse estudo e que se fundamenta nos seguintes princípios: 
estudo dos tempos e movimentos, prêmios de produção, divisão de tarefas, padronização e desenho de cargo, 
entre outros, sendo que esses são os principais para o desenvolvimento de tarefas e consequentemente um 
aumento na produtividade. O objetivo dessa pesquisa é demonstrar de forma clara as persistências da Teoria 
Administrativa de Taylor nas organizações industriais e fabris atuais que desempenham funções de demanda e 
estoque, demonstrando através de pesquisa documental e estudo de campo. Pode-se dizer que, por mais que o 
modelo taylorista tenha sido bastante criticado no século anterior, ele está muito vivo e se faz necessário para o 
crescimento das empresas e essa visão teórica trouxe um resultado positivo a essa pesquisa e a todos os 
membros que ela compõe. 
 
Palavras-chave: Organização. Eficiência. Produtividade. 
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Cód. R_017 

ABORDAGEM CONTEXTUAL DOS TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 
 
Assunção Gomes Adeodato, Clara de Assis Couto Caetano, Luciene Rocha Alcântara, Lucivaldo Machado de 

Souza, Marinalva de Sousa Araújo 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: assuncaoadeodato@gmail.com, clara_coutto@hotmail.com, lucienerochaalcantara@gmail.com, 
lucivaldomachado.s@gmail.com, marisousamoreira@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Personalidade são características individuais que correspondem a um padrão persistente de 
emoções, pensamentos e comportamentos. Os traços da personalidade têm consequências, no sentindo de que 
suas características estão associadas a uma variedade importante de indicadores nos níveis individual, 
interpessoal e social, tais como: felicidade, saúde física e psicológica, espiritualidade e identidade; qualidade 
das relações familiares, amorosas e com colegas; escolha, satisfação e desempenho profissionais. OBJETIVO: 
analisar transtornos de personalidade e seu conceito. METODOLOGIA: optou-se por uma revisão de literatura 
com busca de artigos na base de dados da biblioteca virtual em saúde (BVS), sendo considerados artigos 
completos e disponível no idioma português RESULTADOS: Todo processo psíquico complexo deve ser 
considerado, portanto, como, inicialmente, uma relação social. No interior das relações sociais, surgem novos 
estímulos que se colocam entre a situação concreta e as potências vitais do organismo. Esses novos estímulos 
são produtos da ação humana sobre o meio e sobre si mesmo ou outro. Dentre esses estímulos artificiais. Em 
outros termos, o sistema da personalidade é parte de um sistema ou de um conjunto de sistemas de maior 
amplitude, de tal forma que a explicação da estrutura e do funcionamento da personalidade CONSIDERAÇÃO 
FINAL: Nossa abordagem nos levou a considerar, a partir do conceito de personalidade, as semelhanças e as 
diferenças entre a teoria organísmica e a teoria social e histórica da personalidade. 
 
Palavras-chave: Personalidade. Conceito. Comportamento. 
 
Cód. R_018 

ABUSO SEXUAL INFANTIL: UMA EPIDEMIA NA SOCIEDADE 
 

Fabíola Trindade, Mônica Ferreira Mota, Sabrina Sanders Melo, Taynah Bandeira Julião 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: fabiolatrindadefreire@gmail.com, monicamota612@gmail.com, sabrinasandrs@outlook.com, 
taynah_tb@hotmail.com 
 
A violência sexual infantil é uma violação de direitos que afeta todas as classes sociais. Podendo ocorrer 
intrafamiliar ou extrafamiliar. No primeiro caso, ocorre dentro do contexto familiar, ou seja, com pessoas da 
mesma família da criança vitimizada. Segundo dados da CHILDHOOD 2015 (pela proteção da criança), sete 
de dez ocorrências de abuso sexual infantil acontecem dentro da casa da vítima ou do suspeito. Sendo que em 
todas as pesquisas pais e padrastos lideram os índices de principais agressores. O artigo tem como objetivo, 
compreender as principais estratégias de promoção e defesa dos direitos humanos desenvolvidas pelo assistente 
social. A metodologia a ser utilizada será obtenção e análise de dados, usando as seguintes estratégias: 
pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e observação simples. Os resultados esperados são um maior 
entendimento que a violência sexual infantil é uma violação dos direitos, alertar que a violência sexual pode 
ocorrer independente de classes sociais. É importante destacar que as estatísticas referentes a abusos 
extrafamiliares é de discrepância em relação ao abuso intrafamiliar. O abuso sexual de crianças e adolescentes 
é uma relação de poder que acontece em todas as classes sociais e está configurado pela invasão da sexualidade 
da criança por meio da dominação do mais forte, com o objetivo de satisfazer o desejo sexual deste último. 
concluindo que a violência contra a criança tem sua construção histórica no Brasil de modo estruturada e 
socialmente enraizada. 
 
Palavras-chave: Violência sexual infantil. Violação. Direitos. 
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Cód. R_019 

ACESSO À EDUCAÇÃO: DIREITO DO CIDADÃO - DEVER DO ESTADO 
 
Ana Flávia Sampaio de Moraes, Lívia Teles de Jesus, Maria Luciana Noronha Torquato, Paula Silva da Costa 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: flaviasdm@hotmail.com, liviateles37@gmail.com, luciananoronha1@hotmail.com, 
paula.c@hotmail.com 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar como se dá o acesso da pessoa às escolas públicas de 
ensino fundamental, mormente no que tange ao seu direito à educação. Trata-se de um estudo de natureza 
qualitativa. Buscar-se-á analisar a acessibilidade dos indivíduos às escolas de educação básica e o suporte 
necessário oferecido pelo Estado. Partindo do pressuposto que o direito à educação é fundamental para o 
desenvolvimento da pessoa, em que pese sua relevância para a formação do exercício da cidadania do ser 
humano e sua qualificação profissional, apreciar-se-á a legislação brasileira no que concerne à efetivação deste 
direito, o qual está expressamente estabelecido na Constituição Federal de 1988. Verificar-se-á a aplicação do 
texto disposto na Lei 9.394/96, em cujo conteúdo se encontram estabelecidas as diretrizes e bases da educação 
nacional. Por conseguinte, analisar-se-á a qualidade do ensino a partir do processo de inserção de crianças e 
adolescentes nas escolas do país, posto que tais garantias devem ser disponibilizadas a todas as pessoas, sem 
discriminação ou acepção. Por fim, pretender-se-á com o estudo desta pesquisa orientar o indivíduo acerca de 
seu direito à educação, o qual se acha preservado em nossa Carta Magna. Considera-se que todo indivíduo tem 
direito à educação digna, gratuita e de qualidade. Destarte, estende-se para a sociedade esta discussão, através 
da qual se viabilize o conhecimento destes dispositivos legais. Em razão disso, enfatiza-se o enriquecimento da 
argumentação do indivíduo, revestindo-o de autonomia na reinvindicação de seu justo acesso às instituições de 
ensino. 
 
Palavras-chave: Educação. Direito. Escolas. 
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ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAIS BIOLÓGICOS: UM RISCO IRREVERSÍVEL 
AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
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lucas.costa1433@gmail.com, ricardosolveig@yahoo.com.br 
 
INTRODUÇÃO: Os riscos ocupacionais com materiais biológicos são considerados uma ameaça aos 
profissionais da saúde desde o século XX. Entretanto, as medidas profiláticas e o acompanhamento clínico-
laboratorial de trabalhadores expostos aos patógenos de transmissão sanguínea surgiram a partir da epidemia 
de infecção pelo HIV/AIDS, no início da década de 80. OBJETIVO: Analisar os acidentes com a percepção do 
profissional acidentado, evidenciando os riscos e identificando as condutas necessárias para adotar recursos 
terapêuticos na profilaxia e acompanhamento clínico-laboratorial. METODOLOGIA: Foi realizada através de 
revisão de literatura do tipo qualitativa em artigos científicos das base de dados Scielo, LILACS e livros que 
abordam a temática. RESULTADOS: A Norma Regulamentadora NR-32 foi proposta para estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e a saúde dos trabalhadores. 
Entende-se por serviços de saúde qualquer atividade relacionada à prestação de assistência à saúde da 
população, bem como ações de promoção, recuperação, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de 
complexidade. CONCLUSÃO: Evidencia-se a fragilidade referente às normas regulamentadoras de 
biossegurança, o descaso no uso de equipamento de proteção individual e a ausência de educação continuada 
nos ambientes hospitalares, que resultam no aumento da exposição e no número de acidentes. 
 
Palavras-chave: Risco ocupacional. Biossegurança. Exposição. 
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AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE ADOTADAS PELOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DE 
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E-mail: ingrid.is448@gmail.com, ricardo.borges@fatene.edu.br 
 
Os problemas ambientais já se manifestam na vida cotidiana das populações há muito tempo especialmente 
como resultado da busca desenfreada pelo crescimento. Embasada pelo desenvolvimento tecnológico que 
facilita a apropriação e transformação dos bens ambientais em meios de produção a questão ambiental não para 
de emergir no cotidiano das pessoas e das empresas. Deste modo frente às pressões formais do Estado e 
informais da sociedade as organizações produtivas, a exemplo dos postos de gasolina, começam a Interagir 
com o meio ambiente de forma mais responsável tendo que seguir normas para garantir atributos de 
crescimento e desenvolvimento. O objetivo dessa investigação é identificar as ações de sustentabilidade em 
postos de combustíveis de Caucaia-Ceará. Metodologicamente o trabalho possuirá uma natureza qualitativa, de 
tipologia bibliográfica e exploratória quanto aos meios e descritiva e de caso quanto aos fins (VERGARA, 
2009). O instrumento de pesquisa será o formulário de entrevista a ser aplicado com a gestão de seis postos no 
município de Caucaia e tratados por meio de análise de discurso (BARDIN, 1977). Os resultados não foram 
encontrados até o presente momento pois a pesquisa encontra-se na fase inicial; motivo pelo qual a conclusão 
igualmente encontra-se em fase de investigação. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Gestão Ambiental. Postos de Gasolina. 
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ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO DE PACIENTE COM BABESIOSE E 
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Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
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A babesiose e a leishmaniose visceral canina (LVC) são as protozooses que representam o maior número de 
casos entre as hemoparasitoses de ocorrência na clínica de pequenos animais. Os sintomas clínicos 
frequentemente são semelhantes, o que torna o diagnóstico diferencial mais difícil, sendo necessária a 
realização de exames complementares. Diante disso, este trabalho teve como objetivo relatar a importância do 
acompanhamento clínico e diagnóstico de paciente com babesiose e leishmaniose visceral. Uma fêmea, da 
espécie canina, da raça labrador, com 2 anos de idade, foi atendida em um hospital veterinário apresentando 
apatia, êmese, diarreia, caquexia, atrofia muscular de membro anterior direito e musculatura facial, leve 
icterícia e caquexia moderada. Foram solicitados os exames complementares de hemograma, dosagens 
bioquímicas, ultrassom abdominal, radiografia de membro, punção de linfonodo, sorologia com diluição total e 
PCR para leishmaniose. No hemograma foi verificada anemia moderada hipocrômica, trombocitopenia, 
linfopenia e na revisão de lâmina foram observados trofozoítos de Babesia sp. intra-eritrocitários. Na análise 
bioquímica a enzima hepática estava acima dos valores de referência. Na ultrassonografia foram observadas 
alterações dos parênquimas hepático, renal e esplênico. Na punção de linfonodo foram observadas formas 
amastigotas de Leishmania sp., diagnóstico confirmado pela sorologia, justificando a baixa resposta do 
paciente ao tratamento instituído. 
 
Palavras-chave: Leishmania sp. Babesia sp. Cão. 
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ACREDITAÇÃO HOSPITALAR: UMA VANTAGEM COMPETITIVA 
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Este estudo tem como objetivo explicar o processo de acreditação hospitalar, enfatizando as vantagens 
competitivas desse processo para as organizações de saúde. Para isso, foi realizado um retrospecto em todo o 
processo histórico da qualidade, com foco na área da saúde até a atual certificação da Acreditação Hospitalar, a 
fim de se evidenciar as vantagens competitivas que a implantação e implementação dessa metodologia podem 
trazer para as instituições de saúde que conseguirem serem acreditadas. Atualmente, a alta competitividade 
entre as empresas faz com que as mesmas busquem meios inovadores para se destacarem no mercado e 
consequentemente fidelizarem os seus clientes, garantindo assim a sobrevivência do seu negócio. Na área da 
saúde, esse contexto não é diferente. As organizações hospitalares, por venderem serviços, necessitam de 
estratégias eficazes para garantir a volta dos seus clientes e se manter além da concorrência. Uma dessas 
estratégias é propiciar serviços de qualidade e ser reconhecido por isso. Entende-se por qualidade capacidade 
de atingir o(s) efeito(s) pretendido(s); propriedade, virtude. 
 
Palavras-chave: Qualidade em saúde. Acreditação hospitalar. Vantagem competitiva. 
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A AIDS felina é uma infecção causada pelo vírus da imunodeficiência felina (FIV). Trata-se de um retrovírus 
complexo que, quando manifestada no gato, é similar àquela observada em humanos com AIDS.  As 
retroviroses muitas vezes não possuem tratamento efetivo, sendo de difícil diagnóstico, baixa eficiência de 
cura, o que torna o estudo destas doenças de extrema importância. O diagnóstico de FIV é feito pela associação 
do exame clínico, geralmente inconclusivo, com exames laboratoriais complementares. Testes moleculares, 
como a reação em cadeia da polimerase (PCR) são eficientes para a detecção do DNA pró-viral. O objetivo 
deste trabalho foi comprovar a eficiência de um protocolo molecular de PCR para diagnóstico de FIV. Para tal, 
amostras de sangue de três gatos domésticos foram coletadas por meio de punção venosa e encaminhadas ao 
laboratório OnCells Biotecnologia. Para a PCR, foram adotados os seguintes pares de primers: FIVf 5’-
CTAGGAGGTGAGGAAGTTCA-3’ e FIVr 5’-CTGCTTGTTGTTCTTGAGTT-3’, com um amplicon de 
249pb. Pela observação dos géis foi possível detectar bandas correspondentes às esperadas, porém outras 
bandas inespecíficas também foram observadas. Os resultados obtidos até o presente momento confirmam a 
capacidade de detecção do patógeno pela técnica empregada, porém novos ajustes de protocolo devem ser 
realizados. 
 
Palavras-chave: FIV. Biotecnologia. Gatos. 
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Cód. R_025 

AIDS E (DES) PROTEÇÃO NO CONTEXTO FAMILIAR 
 
Ana Flavia Sampaio de Moraes, Lívia Teles de Jesus, Maria Luciana Noronha Torquato, Paula Silva da Costa 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: flaviasdm@hotmail.com, liviateles37@gmail.com, luciananoronha1@hotmail.com, 
paula.c@hotmail.com 
 
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença infectocontagiosa e viral, até o momento 
sem cura. Este trabalho tem como objetivo geral analisar alguns aspectos jurídicos no ambiente de convivência 
da família e a pessoa vivendo com HIV/AIDS, abordando o acesso desta aos dispositivos legais que a assistem, 
tais como a Constituição Federal de 1988, ressaltando o seu aspecto financiador de proteção à dignidade da 
pessoa humana. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa. Por conseguinte, buscar-se-á analisar, no 
contexto jurídico, a relutância da família na aceitação do diagnóstico. Procurar-se-á, em mesmo grau, pesquisar 
os aparatos que amparam a pessoa vivendo com HIV/AIDS no tocante aos seus direitos, sob a égide da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por fim, pretende-se aprofundar a discussão tendo-se como norte 
a legislação voltada para este público específico, contida na Declaração Universal das Pessoas Portadoras do 
Vírus da AIDS. Enfatizando as garantias previstas em Lei e que venham dar-lhe o suporte pretendido, na 
intenção de um tratamento adequado e de conferir ao indivíduo a informação acerca de seus direitos 
assegurados em nosso ordenamento jurídico. O que eleva, desta forma, o debate ao questionamento de sua 
suficiente efetividade. Por considerar-se que todo indivíduo tem o direito à saúde e cuidado dignos, o 
pensamento aproxima-se do entendimento de que é necessário haver um tratamento mais humanizado na rede 
pública de saúde, o qual inclua tanto o paciente quanto sua família, assegurando-lhe o cuidando de seu estado 
físico e emocional, através de equipe multidisciplinar. 
 
Palavras-chave: Direitos. AIDS. Família. 
 
Cód. R_026 
AIDS: POSSÍVEIS FALHAS NOS MECANISMOS DE RESPOSTA IMUNE CONTRA HIV NA FASE 

DA INFECÇÃO PRIMÁRIA 
 

Adriana Barbosa Pires, Djiullia Karen Oliveira dos Santos, Isabela Damasceno Feitosa, Marcelo Bandecchi 
Botelho de Miranda, Maria Joyse Vasconcelos de Oliveira 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: adrianna.barbosa2@gmail.com, djiulliasantos@gmail.com, isabeladfeitosa@gmail.com, 
joysevasconcelos@gmail.com, marcelo.miranda@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: A AIDS é uma doença causada pela infecção com o HIV, sendo caracterizada pela 
imunossupressão profunda associada a infecções oportunistas e tumores malignos. O HIV infecta vários tipos 
de células do sistema imunológico, principalmente as células T auxiliares CD4+, macrófagos e células 
dendríticas. OBJETIVOS: Descrever possíveis falhas nos mecanismo de resposta imune contra o HIV na fase 
da infecção. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, de caráter qualitativo, em 
livros e artigos especializados. RESULTADOS: Observou-se que a permanência do vírus HIV no organismo e 
sua difícil eliminação podem estar associadas a vários mecanismos, como o fato de certas células hospedeiras 
do vírus escaparem da morte quando imaturas, caso o vírus se reproduza em baixo número ou esteja em estado 
latente. Além disso, a ativação dos genes virais está também associada à ativação de linfócitos T infectados, 
tendo em vista a resposta imune que leva a redução da viremia na infecção primária ser mediada por linfócitos 
T citotóxicos. CONCLUSÃO: Concluiu-se que apesar da resposta imune celular ocorrer e reduzir a 
proliferação viral, os vírus não são completamente eliminados. Acredita-se que isso ocorra porque a magnitude 
da resposta imune não é adequada ou porque os componentes importantes da resposta imune não estão 
presentes no estágio crítico da infecção. 
 
Palavras-chave: HIV. Vírus. Infecção. Sistema imunológico. 
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Cód. R_027 

ALEITAMENTO MATERNO: A IMPORTÂNCIA DE SUA INICIAÇÃO NO ALOJAMENTO 
CONJUNTO 

 
Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, Debora Alencar Teixeira, Helen Dayane Oliveira da Silva, Janaina dos 

Santos Silva, Maria Claudiene Pinto Sousa 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: bruna.tamboril@fatene.edu.br, deboraserva13@hotmail.com, diennesousa77@hotmail.com, 
helendayane22@gmail.com, janaiinadossantossilva@gmail.com 
 
Trata-se de um relato de experiência produzido por acadêmicas do 10° semestre de enfermagem durante o 
Estágio Supervisionado em alojamento conjunto. Aborda as principais fragilidades e a importância da iniciação 
do aleitamento materno imediatamente após o trabalho de parto. 
 
Palavras-chave: Aleitamento. Recém-nascido. Alojamento conjunto. 
 
Cód. R_028 

ALERGIA: UMA FALHA DO SISTEMA IMUNOLÓGICO 
 

Dayane de Sousa, Elaine Érica Souza Pluma, Larissa de Oliveira Bernardo, Larissa Silva Lima, Marcelo 
Bandecchi Botelho de Miranda 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: dayanecarauba@outlook.com, elaneerica5@gmail.com, lariissa577@gmail.com, 
larissalima053@gmail.com, marcelo.miranda@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: Alergia é uma resposta imune exagerada a uma série de substâncias que geralmente não 
causariam nenhuma reação na maioria das pessoas. A reação alérgica é desencadeada através da primeira 
exposição do indivíduo ao antígeno e é caracterizada pela produção de Imunoglobulina E (IgE) contra esses 
agentes invasores. O tema é relevante para a enfermagem visto que as alergias são corriqueiras no âmbito 
hospitalar.   OBJETIVO: O presente estudo tem o objetivo de correlacionar a reação do sistema imunológico à 
hipersensibilidade tipo I. METODOLOGIA: Foi realizado, entre agosto e outubro de 2018, um estudo de 
revisão bibliográfica, de caráter qualitativo, através de artigos científicos das bases de dados Lilacs e Scielo. 
RESULTADOS: Após a análise observou-se que o mecanismo da reação envolve produção de IgE em resposta 
à antígenos específicos, isso ocorre após à apresentação dos peptídeos do antígeno aos linfócitos T que 
estimularão os linfócitos B a produzirem tais anticorpos. A presença de anticorpos fixados a mastócitos nas 
mucosas e outras áreas causa uma reação imunológica extremamente forte e rápida, que pode colocar a vida da 
pessoa em risco. CONCLUSÃO: Concluiu-se que a reação do sistema imunológico frente às alergias depende 
do antígeno a ser apresentado e da interleucina que irá estimular a produção de IgE. 
 
Palavras-chave: Imunoglobulina. Alergia. Sistema imunológico. Linfócitos. 
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Cód. R_029 

ALIENAÇÃO PARENTAL 
 

Andrezza Coelho de Oliveira, Bernarda Costa Silva da Rocha, Carla Maria de Souza Gomes, Maria Rita de 
Lima Xavier 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: andrezzac.s2@hotmail.com, carlamariadesousagomes@gmail.com, 
juridico.bernardarocha@gmail.com, Mariaritax3@gmail.com 
 
O presente artigo visa apresentar uma análise da alienação parental previsto na lei n° 12.318 de Agosto de 
2010, bem como as práticas e condutas que podem caracteriza-las. Para a pesquisa relatada, tem como base a 
lei citada e criteriosa pesquisa em doutrinas jurídicas. A definição do termo alienação parental, é atribuída ao 
psiquiatra Richard Gardner, o qual, em seus estudos, compreendeu que a prática de certas ações no sentido de 
arruinar a figura de um dos genitores para obter a guarda dos filhos, pode causar uma síndrome intitulada de 
alienação parental. A complexidade de identificar corretamente a alienação parental e aplicar a norma ao caso 
concreto, origina-se da ausência de introdução específica dessa síndrome. Observa-se na esteira do debate, que 
os aplicadores da lei, ou, seja, os Magistrados bem como psicólogos e assistentes sociais, carecem de 
conhecimento científico específico. O intuito é, portanto, fomentar o debate e difundir a cultura da 
disseminação de uma demanda de alta complexidade no meio social e, com isto levantar-se estratégias de 
enfrentamento da questão. Para tanto elegeu-se a pesquisa de teor qualitativo, por meio de bibliografia e 
documentos sobre o tema, com os principais nomes que cercam o assunto. Palavras chave: Alienação parental. 
Criança. Lei n° 12.318/2010. 
 
Palavras-chave: Alienação Parental. Criança. Lei nº 12.318/2010. 
 
Cód. R_030 

ALTERAÇÕES DE ESTRESSE EM SUÍNOS SUBMETIDOS AO ABATE 
 

Jéssica Mirtes Costa Lima da Silva, Michelle Costa e Silva 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: jessicamirteslima@hotmail.com, michelle.silva@fatene.edu.br 
 
Vários são os fatores de estresse pré-abate em suínos, os quais interferem no bem-estar animal. Algumas 
alterações comportamentais, visuais e laboratoriais auxiliam na estimativa de determinação de estresse pré-
abate. O presente trabalho teve como objetivo avaliar alterações de estresse pré-abate em suínos. Entre os 
meses de março a julho de 2017 suínos submetidos ao abate em abatedouro da região metropolitana de 
Fortaleza foram avaliados quanto ao comportamento e alterações sanguíneas. Foram coletadas amostras de 
sangue dos animais durante a sangria para a dosagem bioquímica de aspartato amino transferase (AST), lactato 
desidrogenase (LDH) e creatina fosfoquinase total (CK total). Os dados qualitativos foram avaliados segundo a 
estatística descritiva, enquanto os quantitativos foram avaliados segundo o teste do qui-quadrado corrigido (p< 
0,05). Durante o período do estudo foram submetidos ao abate 107 suínos. Deste total 32 animais (29,9%) 
apresentaram eritema ocasionado, possivelmente, por estresse pré-abate e 20 apresentaram lesões provenientes 
de briga com outros animais, nos terminais de espera (18,7 %). Quanto à avaliação comportamental pré-abate, 
60% dos animais se apresentaram arredios e assustados, vocalizando muito desde a entrada para o brete de 
insensibilização. Em relação às avaliações bioquímicas foi verificado aumento significativo das dosagens 
bioquímicas de AST, LDH e CK total, refletindo bioquimicamente as condições de estresse pré-abate. Diante 
disso, pode-se concluir que é alto o estresse muscular de suínos submetidos ao abate na região metropolitana 
de Fortaleza, sendo relevante a monitoração de fatores pré-abate e de abate como forma de reduzir o estresse e 
melhorar as condições de bem-estar animal. 
 
Palavras-chave: Suínos. Abate. Bem-estar. Estresse. 
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Cód. R_031 

ALTERAÇÕES ULTRASSONOGRÁFICAS E HEMATOLÓGICAS DE CÃO NATURALMENTE 
INFECTADO COM Leishmania spp. 

 
Cynthia Levi Baratta Monteiro, Emília Elaine Ribeiro Pinheiro Arcanjo, Jéssica Mara da Costa Silva 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: cyntia.baratta@fatene.edu.br, emiliaelayne@gmail.com, jessicacosta.vet@outlook.com 
 
A leishmaniose visceral canina (LVC) é considerada uma zoonose que, considerada endêmica no município de 
Caucaia, Ceará. Pode ocorrer de forma crônica ou aguda, levando a óbito devido complicações sistêmicas. No 
entanto o diagnóstico precoce muitas vezes é difícil, sendo necessária a realização de vários exames. Assim, a 
associação de várias técnicas diagnósticas pode ser benéfica e permitir o diagnóstico mais precoce, 
principalmente em cães com sintomas inespecíficos ou assintomáticos. Diante disso, o objetivo deste trabalho é 
relatar os principais sintomas clínicos, achados hematológicos e ultrassonográficos em cão naturalmente 
infectado com LVC. No Hospital Metropolitano de Caucaia (HVM) foi atendido um canino adulto, 
apresentando apatia, emagrecimento progressivo, mucosas hipocoradas e diarreia. Realizou-se os exames de 
hemograma completo, creatinina, ALT, relação proteína/creatinina urinária, ultrassonografia abdominal e 
pélvica e punção de linfonodo para pesquisa de Leishmania spp. O hemograma demonstrou anemia 
regenerativa moderada (2,6 x106/mm3), hiperproteinemia (10,0 g/dL), leucopenia (6,1x10³/mm³), linfopenia, 
linfócitos reativos (10%) e monócitos ativados (40%). As análises bioquímicas apresentaram altos níveis de 
creatinina (6,1 mg/dL), ALT(101 U/L) e relação proteína/creatinina urinária. Na ultrassonografia, observou-se 
bexiga com paredes espessas e irregulares; rins com perda de arquitetura e relação córtico-medular, imagens 
compatíveis com nefrite e nefropatia. Esplenomegalia, hepatomegalia e linfoadenomegalia de linfonodos 
mesentéricos, gástricos e cólicos. Na punção de linfonodo observou-se formas amastigotas de Leishmania spp., 
condizentes com o quadro clínico, hematológico e ultrassonográfico do paciente. Sendo assim, conclui-se que, 
a associação de exames laboratoriais e ultrassonográficos auxiliam no diagnóstico precoce de pacientes com 
leishmaniose visceral canina (LVC). 
 
Palavras-chave: Leishmania. Patologia. Hematologia. Diagnóstico. Ultrassom. 
 
Cód. R_032 

ALTERAÇÕES ULTRASSONOGRÁFICAS E HEMATOLÓGICAS DE CÃO NATURALMENTE 
INFECTADO COM Leishmania spp. 

 
Cynthia Levi Baratta Monteiro, Jéssica Mara da Costa Silva 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: cyntia.baratta@fatene.edu.br, jessicacosta.vet@outlook.com 
 
A leishmaniose visceral canina (LCV) é considerada uma zoonose importante, que tem se propagado com 
grande agilidade, e em regiões metropolitanas como o município de Caucaia, Ceará, a doença já é considerada 
endêmica. Conceituada como uma enfermidade de caráter crônico, a mesma é capaz de progredir para um 
quadro fatal, e os cães são os principais reservatórios domésticos, o que implica o contato íntimo do parasita e 
homem. Apesar de a patologia ser sistemicamente severa, não há até o momento teste 100% especifico para 
seu diagnóstico. Assim, associação de várias técnicas de diagnóstico pode ser benéfica e permitir o diagnóstico 
mais precoce devido a sinalizações de necessidade de pesquisa de cães assintomáticos. Neste contexto, poucos 
estudos que relatam sobre as alterações ultrassonográficas presentes em animais positivos para Leishmaniose. 
Este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão acerca dos principais aspectos diagnósticos da 
Leishmaniose desde os principais sintomas clínicos e dos achados laboratoriais tais como hemograma, 
bioquímicas sérias, achados ultrassonográficos de animais naturalmente infectados pela Leishmaniose Visceral 
Canina. 
 
Palavras-chave: Leishmania. Patologia. Hematologia. Diagnóstico. Ultrassom. 
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Cód. R_033 

ANÁLISE CITOLÓGICA DO LÍQUIDO PROSTÁTICO DE CÃES COM HIPERPLASIA 
PROSTÁTICA CÍSTICA: RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Annice Aquino-Cortez, Jéssica Kariza Martins da Silva, Luma Morena Passos Freire, Michelle Costa e Silva 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: annice.cortez@fatene.edu.br, jessicakariza@live.com, luma.freire@fatene.edu.br, 
michelle.silva@fatene.edu.br 
 
A Hiperplasia prostática cística é uma enfermidade comum em cães idosos e não-castrados. Os animais 
acometidos podem apresentar-se assintomáticos ou demonstrar tenesmo, hematúria e hemospermia como sinais 
clínicos mais comuns. Este trabalho tem como objetivo analisar o perfil citológico do líquido prostático 
ejaculado de cães com hiperplasia prostática cística. Foram utilizados 4 cães machos, de raças e idades 
variadas, submetidos à exame clínico geral, e ultrassonográfica da próstata. O líquido prostático foi coletado 
pelo ejaculado, centrifugado. Do precipitado obtido, foram analisados os diferentes tipos celulares do líquido 
prostático. Três cães apresentaram ecogenicidade da glândula prostática heterogênea, parênquima irregular, 
perda de formato bi lobulado no plano transversal e perda do formato oval no plano longitudinal, ausência de 
sulco mediano dorsal e presença de pequenos cistos no parênquima prostático. Uma maior quantidade de 
hemácias e de células escamosas nucleadas foram observadas no líquido prostático de cães com hiperplasia 
prostática cística em relação ao cão com a próstata normal. Conclui-se que a análise citológica do líquido 
prostático ejaculado deve ser considerada para o diagnóstico com hiperplasia prostática cística em cães. 
 
Palavras-chave: Cão. Próstata. Citologia. Líquido prostático. 
 
Cód. R_034 
ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E CUSTO DO CIMENTO COMPOSTO DE FILLER 

E ESCÓRIA 
 
Letícia Saraiva de Souza, Paulo Vitor Teixeira Barroso, Raimundo Nonato da Silva Filho, Vanisson Herbet de 

Oliveira Moura 
 
Curso: Engenharia Civil, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: letciasaraivadesousa@gmail.com, paulovitoradulto@gmail.com, paulovt123@gmail.com, 
vanissonherbet@gmail.com 
 
Cimento Portland em sua composição básica utiliza-se de clínquer e gesso que são moído afim de obter um pó 
fino, para diminuição de custo à diferentes meio de obter o mesmo cimento, diminuindo o clínquer (insumo de 
maior preço) e acrescentando outro insumos de menor custo tais como: filler (CP ll F), escória (CP ll E) ou 
pozolana (CP ll Z), alterando a quantidade deste insumos é visto que suas resistências vária. Neste estudo 
mostraremos variações de dois cimentos compostos de filler e outro de escoria, visto que o CP ll E tem custo 
de produção menor comparado com CP ll F, devido seu complemento ser um resíduo da fabricação de placa de 
ferro (escória), entre tanto o CP ll F compõe-se de um farinha obtida por meio da moagem de calcário (filler), 
que na ocasião é o mesmo material que se faz o clínquer porém se torna um insumo de baixo custo devido à 
ausência do processo de calcinação, processo onde há muito gasto de energia, assim utilizando o ensaio de 
resistência à compressão do cimento Portland pelo padrão NBR 7215, determinaremos as diferenças de 
resistência mostrando parâmetros de qualidade uma vez que também queremos comparar custo seguindo as 
devida receita de cada cimento citando o que consta na NBR 11578. 
 
Palavras-chave: CPll E. CPll F. Resistência. Custo. Comparação. 
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Cód. R_035 
ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO QUÍMICOS DE UM POÇO TUBULAR DO MUNICÍPIO DE 

PARAIPABA-CE 
 

Luciana Luzia Pinho, Valber Wesley de Sousa Nepomuceno 
 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: lucianapinho96@gmail.com, valberw@gmail.com 
 
O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade da água destinada ao consumo humano de um poço 
tubular do município de Paraipaba, Ceará, relacionando os parâmetros físico-químicos em conformidade com a 
Portaria do Ministério da Saúde (MS), Nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 e a Resolução CONAMA Nº 357 
de 17 de março de 2005. A amostra foi submetida a análises de pH, cor, turbidez, condutividade, dureza e 
alcalinidade, sendo que dentro dos parâmetros analisados, apenas a cor não está em conformidade com o 
padrão legal vigente. Concluiu-se que, frente a Resolução CONAMA Nº 357/05, a água se classifica como 
Classe II, mostrando que se apresenta adequada para o consumo humano se submetida ao tratamento 
convencional. 
 
Palavras-chave: Qualidade. Disponibilidade hídrica. Saúde humana. 
 
Cód. R_036 

ANÁLISE SOCIAL DE ATIVIDADE ARTESANAL SOB A ÓPTICA DA ECONOMIA CRIATIVA 
 

Gabriel Victor de Oliveira Mouta, João Luis Josino Soares, Mariete Ximenes Araujo Lima 
 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: gabrielmouta21@hotmail.com, joao.josino@fatene.edu.br, mariete.lima@fatene.edu.br 
 
O artigo tem como objetivo analisar a dinâmica social da produção de artesanato de renda sob a óptica da 
Economia Criativa. O marco teórico que dá sustentação ao trabalho se apoia nos trabalhos Deheinzelin (2006) 
sobre economia criativa, bem como na legislação brasileira por sua Secretaria de Economia Criativa. 
Metodologicamente foram utilizados para coleta de dados entrevistas semiestruturadas além da investigação 
realizada por intermédio de dados bibliográficos para a formulação do referencial teórico, utilizando materiais 
elaborados. Como resultado foi percebido o valor social da atividade de renda de bilro na composição 
produtiva individual e coletiva, compreendendo fator de interação entre os membros da sociedade, valorização 
da cultura e repasse do saber. Assim, com a difusão da Economia Criativa, surge um novo pensamento 
econômico das atividades, levando em consideração a base na riqueza cultural das localidades no Brasil. 
 
Palavras-chave: Economia criativa. Artesanato. Renda de bilro. 
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Cód. R_037 

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA 
 

Débora Sales Sousa, Narjara Nádja Bezerra de Oliveira, Paula Bittencourt Vago 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: deborah.sousa96@gmail.com, narjaranadja91@hotmail.com, paula.vago@fatene.edu.br 
 
A anemia infecciosa equina (AIE) é uma doença infecciosa, provocada por vírus da família Retroviridae, 
gênero Lentivirus que acomete os equídeos. A transmissão ocorre principalmente pela transferência de sangue 
e seus derivados de equídeos infectados para sadios, sendo menos frequentes transmissões transplacentária, 
pelo colostro e sêmen. Como tentativa de conter a disseminação do vírus, têm sido objetivadas medidas de 
controle e prevenção. No Brasil, essas medidas seguem a Instrução Normativa (IA) da Secretaria de Defesa 
Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nº 16, de 18 de fevereiro de 2004; as 
quais se baseiam principalmente em testes sorológicos de rotina, remoção dos animais reagentes do plantel, 
além da restrição ao deslocamento de animais, teste dos novos indivíduos a serem introduzidos nas tropas, 
controle da população de vetores e do não compartilhamento de seringas, agulhas e outros utensílios que 
possam ser veículo de células infectadas. Desde 1970, o teste de imunodifusão em gel de ágar (IDGA), 
também conhecido como teste de Coggins, é utilizado no diagnóstico da AIE, por ser de fácil execução e 
apresentar sensibilidade de98,8% e especificidade de 100%. Os animais positivos nesse teste devem ser 
sacrificados, conforme estabelecido no Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE) no MAPA, uma 
vez que não existe tratamento ou cura. Dessa forma, a AIE pode ser considerada uma das principais doenças 
que acometem equídeos, o que acaba se tornando um grande obstáculo para o desenvolvimento da 
equideocultura, por ser uma doença transmissível e incurável. 
 
Palavras-chave: AIE. Vírus. Profilaxia. Diagnóstico. 
 
Cód. R_038 

ANESTESIA A CAMPO EM EQUINOS 
 

Mychell Feitosa Castro de Amorim, Paula Bittencourt Vago, Victor Sales Pimentel 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: mychellamorim@outlook.com, paula.vago@fatene.edu.br, vspimentel@yahoo.com.br 
 
Vários procedimentos cirúrgicos pequenos e considerados mais simples em outras espécies se tornam ações 
mais complicadas e perigosas quando considerada a espécie equina. Sendo a força e temperamento destes 
animais um fator limitante para contenção e realização da técnica. Em cirurgias menores como por exemplo, 
tratamento de feridas, orquiectomia, retirada de neoplasias, desmotomia e tenotomia, podemos lançar mão de 
protocolos anestésicos bem utilizados e relativamente seguros, tornando o tratamento mais acessível ao 
proprietário e a cura do animal possível. É de primordial importância a realização de anamnese, exame clínico 
do animal e exames complementares. Esses fatores irão guiar a escolha de um protocolo anestésico mais 
adequado para cada indivíduo. Os agentes anestésicos intravenosos utilizados em equinos são representados 
pelo Cloridrato de Cetamina, Tiletamina, Tiopental, Propofol, agonistas ?2 (Xilazina e Detomidina), 
Benzodiazepinas (Diazepan, Zolazepan e Midazolam), Éter Gliceril Guaiacol (EGG), Acepromazina. Os 
protocolos utilizados incluem anestesia dissociativa e anestesia geral intravenosa com associação das drogas 
citadas, com o método de infusão contínua sendo o mais indicado. A anestesia local é uma grande aliada para 
ampliar a analgesia, aumentando a acurácia do procedimento e o bem-estar do animal. Assim concluímos que a 
anestesia realizada a campo em equinos, muitas vezes será ferramenta única e primordial para certos 
procedimentos, muito difíceis de serem realizados sem o seu uso. 
 
Palavras-chaves: Agentes anestésicos. Infusão contínua. Equino. 
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Cód. R_039 

APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CANVAS EM UMA EMPRESA DE INTERCÂMBIO 
 
Antonio Adriano Alves de Souza, Francisco Mario Augusto Almeida Dias, Gustavo Siqueira dos Anjos, José 

Evair de Sousa Rocha, Maykelle Ferreira Moreira 
 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: aadrianosouza@yahoo.com.br, evairsousa23@gmail.com, fmdias2017@gmail.com, 
gustavosiqueira020@gmail.com, maykellemoreira@hotmail.com 
 
Inovação é a palavra de ordem no cenário organizacional. O presente estudo apresenta uma pesquisa, com sua 
respectiva análise, sobre a aplicação do “Business Model Generation” (CANVAS), que consiste em uma 
ferramenta no qual permite a criação de esquemas organizacionais, possibilitando ao gestor uma visão geral do 
plano de negócio da empresa e aos pesquisadores o desafio de estruturar um modelo de negócio, procurando 
mensurar o impacto desta ferramenta no lançamento de um serviço inovador. É também de grande valia para as 
academias, servindo como instrumento de consulta e orientação, para aplicação desse método em empresas do 
ramo de intercâmbio, com o objetivo de trazer resultados positivos e inovadores para o mercado. Através da 
aplicação do método em uma empresa de intercâmbio, obteve-se como principais resultados a formulação de 
custos, despesas, receitas e análise dos fornecedores, público alvo, bem como o estudo do mercado, permitindo 
a empresa a elaborar estratégias para administrar seus recursos com maior eficiência e eficácia. A metodologia 
empregada foi a bibliográfica e abordagem qualitativa. Como resultado foi possível perceber a importância da 
ferramenta como oportunidade de melhoria no cenário de empresas já existentes e emergentes. 
 
Palavras-chave: Canvas. Inovação. Estratégias. Plano de negócio. 
 
Cód. R_040 
APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CANVAS NA ELABORAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS DA 

EMPRESA DE SEGMENTO “E-COMMERCE SAFETY BAG” 
 

Antonio Adriano Alves de Souza, David Félix de Carvalho, Edilon Ramon Pacheco Souza, Laryssa D’Paula 
Duarte Morais, Thiago Santos Queiroz 

 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: antonio.souza@fatene.edu.br, david.adm.carvalho@gmail.com, edilonramon@hotmail.com, 
laryssadpaula@yahoo.com.br, thiagosq23@hotmail.com 
 
A ferramenta Business Model Canvas é de relevância substancial na elaboração de um modelo de negócios 
contundente e norteador para as empresas. A metodologia quanto a sua natureza é classificada como pesquisa 
básica, de abordagem qualitativa, utilizando-se de procedimentos da pesquisa bibliográfica, tais como a análise 
de livros, revistas, e artigos científicos. Como instrumento de pesquisa de cunho teórico utilizou-se a 
ferramenta Canvas, ao qual, consiste em um quadro de modelo de negócios que prioriza a eficácia e praticidade 
na análise de objetivos essenciais do cotidiano da empresa. O interesse pelo tema delimitado surgiu decorrente 
a discussão sobre os benefícios da elaboração de um modelo de negócios para criação de uma empresa de 
vendas e-commerce. O objetivo geral desta pesquisa é explorar os conceitos teóricos envolvendo a ferramenta 
Canvas, com o propósito de apresentar como ela pode colaborar para o processo de desenvolvimento de um 
modelo de negócios. Como principal resultado da pesquisa, ficou evidente a relevância do uso de um quadro de 
modelo de negócios norteador que busca visualizar de forma simples e objetiva a essência de cada processo 
organizacional necessário para o desenvolvimento do projeto empreendedor. Evidencia-se a importância da 
associação positiva entre métodos de modelos estruturados de negócios e o planejamento estratégico para 
sintetizar os fatores essenciais que não podem ser esquecidos no cotidiano da empresa. 
 
Palavras-chave: Modelo de Negócios. E-commerce. Canvas. Planejamento Estratégico. 
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Cód. R_041 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA CATETO (Pecari 
tajacu) MANTIDO SOB CUIDADOS HUMANOS EM PARQUE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA (CE) 
 

Iliana Virginia Da Rocha Barros, Luma Morena Passos Freire, Romana Aguiar Andrade 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: ilianavirginia97@gmail.com, lumamorenap@gmail.com, romanaaguiar02@gmail.com 
 
O enriquecimento ambiental consiste em uma série de medidas que modificam o ambiente físico ou social 
melhorando a qualidade de vida dos animais cativos. A diminuição de comportamentos anormais, o aumento 
da atividade dos animais e de comportamentos exploratórios após o uso do enriquecimento é uma medida de 
sua eficiência. O cateto (Pecari tajacu) é uma espécie social, que vive em grupos médios de 10 indivíduos, são 
territorialistas, onívoros e podem ser ativos durante o dia e a noite. O objetivo do trabalho foi a aplicação de 
enriquecimentos ambientais e a avaliação de como esses enriquecimentos influenciam no comportamento de 
um cateto mantido sob cuidados humanos. A observação dos comportamentos do indivíduo foi realizada por 
uma pessoa, utilizando o método de coleta Scan com observações a cada cinco minutos totalizando 16 horas de 
observações, constituídas de 8 horas de observações previas aos enriquecimentos e 8 horas posteriores a 
aplicação dos enriquecimentos ambientais; os enriquecimentos aplicados foram dos tipos Físico, Alimentar, 
Cognitivo e Sensorial, onde permaneciam em torno de 2 horas no recinto do animal. A utilização de itens de 
enriquecimento ambiental se mostrou adequada para o cateto, já que permitiu a exibição de comportamentos de 
interação com o enriquecimento como fuçar, morder, cheirar, empurrar, derrubar, sacudir, rolar; estimulando 
assim os comportamentos exploratórios do animal. 
 
Palavras-chave: Bem estar. Enriquecimento Ambiental. Cativeiro. Porco-do-mato. 
 
Cód. R_042 

ARTRITE REUMATOIDE: COMO O SISTEMA IMUNOLÓGICO MODULA O PROCESSO 
INFLAMATÓRIO 

 
Ádila Correia Lima, Marcelo Bandecchi Botelho de Miranda 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: adilacorreia9@gmail.com, marcelo.miranda@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune e debilitante cuja etiologia ainda 
permanece desconhecida. A AR quando desencadeia os sintomas são bastantes agressivos por isso a 
importância do seu diagnóstico precoce. Existe uma grande dificuldade em estabelecer um diagnóstico precoce 
da doença com base nas manifestações clínicas da doença, por isso importância da caracterização dos auto 
anticorpos pois os mesmos são considerados ferramentas de valor relevante tanta na parte clínica como na 
triagem. OBJETIVO: Discutir a ação do sistema imunológico na Artrite reumatoide. METODOLOGIA: Foi 
realizada uma revisão bibliográfica do tipo qualitativa entre os meses de agosto e outubro de 2018, baseando-se 
em livros especializados e artigos científicos das bases de dados eletrônicas Bireme e Lilacs. RESULTADOS: 
A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória e crônica. A doença caracteriza-se pela 
inflamação do tecido sinovial, comprometendo articulações como o joelho, tornozelo e cotovelo. Existem 
anticorpos do tipo IgG, localizados no líquido sinovial das articulações, que acionam uma série de mediadores 
inflamatórios. A presença de fatores reumatoides (auto anticorpo) nesse local faz com que tais fatores se 
liguem às frações constantes das IgG. Os imuno complexos formados pelo fator reumatoide e o IgG podem 
ampliar o processo inflamatório das articulações. Ocorre também uma ativação de macrófagos e linfócitos na 
membrana sinovial, provocando uma infiltração dessas células. CONCLUSÃO: A compreensão do 
envolvimento do sistema imunológico na Artrite é essencial para que ações preventivas e paliativas sejam 
tomadas da maneira correta, proporcionando assim um maior bem estar ao paciente. 
 
Palavras chaves: Artrite. Sistema imunológico. Inflamação. 
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Cód. R_043 
AS DIFICULDADES DE ADESÃO AO TRATAMENTO DE HANSENÍASE: UM DESAFIO PARA O 

ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 

Aumerinda Evangelista de Andrade, Jennifer Albuquerque Santiago 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: aumerinda.andrade@gmail.com, jennifer0198@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, causada pelo Mycobacterium leprae 
ou bacilo de Hansen. Acomete principalmente pele e nervos periféricos podendo levar a sérias incapacidades 
físicas. O enfermeiro enfrenta o desafio relativo à adesão ao tratamento, pois tal situação envolve, 
principalmente, o preconceito do próprio paciente. OBJETIVO: Analisar os desafios do enfermeiro da atenção 
básica na adesão ao tratamento de hanseníase. METODOLOGIA: Estudo de revisão retroativa bibliográfica, 
utilizando a base indexada Scielo, Ebsco, BIREME, e teses. Obteve-se 20 artigos, dos quais 13 foram 
selecionados para a pesquisa. RESULTADOS: A hanseníase obtém uma carga de preconceito e estigma que 
muitas vezes fazem com que o paciente abandone ou mesmo ignore o tratamento. Com isso, foram 
identificadas as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro na assistência ao paciente com hanseníase (processo 
de adesão ao tratamento, limitada capacitação de profissional tratamento, adoção do modelo clinico assistencial 
hegemônico e equívoco na compreensão de atividades gerencia em detrimento ao cuidado integral). 
CONCLUSÃO: Um grande desafio para o enfermeiro é trabalhar na garantia de adesão dos usuários do 
Sistema Único de Saúde ao tratamento, pois se sabe que a hanseníase exige um tratamento e acompanhamento 
de longo prazo. Conhecem-se, também, as diversas reações causadas pelas medicações, o que dificulta a 
adesão, razão pela qual é pertinente tomar as práticas de atendimento de enfermagem como objeto de estudo e 
análise. 
 
Palavras-chave: Hanseníase. Tratamento. Enfermeiro. 
 
Cód. R_044 

ASPECTOS DA MORFOLOGIA MUSCULAR SUPERFICIAL LATERAL DO ANTEBRAÇO DO 
CARCARÁ (Polyborus plancus - Miller 1777) 

 
Gabryelle Magalhães de Assunção, Matheus Wagner Paulino de Sousa, Natércia de Holanda e Oliveira 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: gabryellemagalhaes_98@hotmail.com, matheus.sousat@fatene.edu.br, 
naterciadeholandaeoliveira@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: O conhecimento muscular é algo de grande importância na clínica cirúrgica para se definir o 
acesso cirúrgico, principalmente para ortopedia. OBJETIVO: O trabalho teve como objetivo descrever parte da 
anatomia da asa deste animal para contribuir na construção da descrição da topografia da estrutura 
musculoesquelética desta espécie. METODOLOGIA: três animais tiveram os músculos do antebraço direito 
dissecados e identificados. RESULTADOS: 6 músculos foram identificados e então analisados suas origens, 
inserções, ações e comparadas com a anatomia do Gallus gallus: Músculo extensor radial do metacarpo, 
músculo extensor digital comum, músculo extensor ulnar do metacarpo, músculo epicondiloulnar, músculo 
flexor ulnar do carpo, músculo extensor longo da álula. CONCLUSÃO: As características anatômicas dos 
músculos da porção lateral do antebraço se apresentam de maneira semelhante, apresentando apenas uma 
constituição mais robusta do que aves não voadoras. 
 
Palavras-chave: Carcará. Polyborus plancus. Anatomia. Miologia. 
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Cód. R_045 

ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 
 

Ana Luiza Feitosa Vasconcelos, Isabella de Souza Freire, John David Castro Silva, Marcelo Bandecchi 
Botelho de Miranda, Rebeca Gomes de Oliveira 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: becaoliveira57@gmail.com, freireisabella19@gmail.com, johncaydavid@gmail.com, 
luizaaafv@gmail.com, marcelo.miranda@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória caracterizada pelo 
acometimento de diversos órgãos, consequentemente, havendo uma variabilidade nas manifestações clínicas e 
uma dificuldade em realizar seu diagnóstico. Sua prevalência vem aumentando e a sobrevida dos pacientes 
também, devido as novas terapêuticas. OBJETIVO: Evidenciar os principais aspectos imunológicos 
relacionados ao LES. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão de literatura, utilizando livros e artigos 
científicos das bases de dados SCIELO e LILACS, para reunir e sintetizar os principais pontos abordados. 
RESULTADOS: As reações do sistema imunológico no Lúpus caracterizam-se pelo recrutamento de um 
amplo grupo de anticorpos, onde destacam-se os antinucleares ou fatores antinúcleo (FANs). Pode-se observar 
que devido à alta variedade desses auto anticorpos, diversas células são afetadas como as plaquetas, hemácias e 
linfócitos. Nas categorias dos fatores antinúcleo destacam-se os anticorpos contra o DNA, contra histonas, 
contra proteínas não histonas ligadas ao RNA e contra antígenos nucleolares. CONCLUSÃO: O Lúpus 
Eritematoso Sistêmico é uma doença de grande complexidade e está relacionada com interações de fatores 
genéticos, imunológicos e ambientais, que por sua vez compilam na ativação dos Linfócitos T auxiliares e 
Linfócitos B, ocorrendo a produção de vários tipos de auto anticorpos patogênicos. O conhecimento do fatores 
imunológicos relacionados ao Lúpus podem ajudar o profissional de saúde na compreensão da doença e nas 
ações relacionadas ao tratamento. 
 
Palavras-chaves: Lúpus Eritematoso Sistêmico. Auto anticorpos. Autoimune. 
 
Cód. R_046 
ASSISTÊNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM 

PACIENTES ACAMADOS 
 
Helen Dayane Oliveira da Silva, Israel Melo de Oliveira dos Santos Junior, Jamille de Paula Alves, Janaina dos 

Santos Silva, Orientadora: Prof. Ms. Bruna Caroline Rodrigues Tamboril 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
 
INTRODUCÃO: As lesões por pressões (LPP) são danos na pele, originados por isquemia, ocasionada por 
uma pressão fricção e/ou cisalhamento por longo período acometendo mais a pele e/ou tecido subjacentes 
como maior incidência em regiões de proeminência óssea. OBJETIVO: Relata a importância da atuação de 
equipe de enfermagem na prevenção de lesões por pressão em pacientes acamados, sobretudo, evitando o 
agravo de seu quadro clínico. METODOLOGIA: Relato de experiência, evidenciando durante o estágio  
supervisionado, nas atividades práticas de desenvolvida por acadêmicos de enfermagem, na atenção terciária 
do estado do Ceará, entre o período de agosto a outubro de 2018. Não há a necessidade de habilitação do 
comitê de ética, pois não a experimentação humana. RESULTADOS: Observou-se que alguns profissionais da 
equipe de enfermagem, apresentam déficit no que se trata da assistência prestada a pacientes acamados, não os 
submetendo aos cuidados necessários e precisos, sobretudo, contribuindo para o agravo do quadro clínico. 
CONCLUSÃO: Diante desse contexto,  percebe-se um déficit recorrente na assistência prestada, assim, 
fazendo-se necessário a implementação devida de cuidados precisos, além da qualificação adequada dos 
profissionais. Somente assim, pode-se prevenir as LPP, não submetendo os pacientes a cuidados desnecessário 
e evitando o agravo do seu quadro clínico. 
 
Palavras-chave: Lesão por Pressão. Acamados. Cuidados de enfermagem. 
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Cód. R_047 

ASSOCIAÇÃO ENTRE O TURNO DE ESTUDO E BAIXA DURAÇÃO DO SONO EM 
ADOLESCENTES DE ESCOLAS MILITARES 

 
Danilo Magalhães Lucino¹, Evanice Avelino de Souza², Francisco Wladymir Alves Alcântara³, Rute Garcia 

Silva4 
 
¹ Pesquisador PROINOVAR, ² Orientadora PROINOVAR, ³ IC Voluntário PROINOVAR, 4 IC Bolsista 
PROINOVAR; Curso: Educação Física, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: danilo.lucino@fatene.edu.br, evaniceavelino@yahoo.com.br, rutegarciasilva25@gmail.com, 
wladymir_@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Na adolescência, os indivíduos estão mais predispostos a apresentar um fenômeno biológico 
denominado atraso de fase do sono, onde os adolescentes tendem a dormir e acordar mais tarde. Essa tendência 
biológica é aumentada por determinados comportamentos que, somados aos compromissos escolares no início 
da manhã, podem aumentar o número de adolescentes com baixa duração do sono. OBJETIVO: Avaliar a 
relação do turno de estudo com a duração do sono em adolescentes de escolas militares da cidade de Fortaleza, 
Ceará. METODOLOGIA: Estudo transversal com 459 adolescentes das escolas do corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar. A duração do sono e o turno de estudo foram obtidas por auto relato. Utilizou-se o ponto de 
corte ?8 h/dia para considerar duração de sono suficiente e <8 h/dia para a duração insuficiente. Regressões 
logísticas binarias brutas e ajustadas, assim como o teste do Qui-quadrado para análise dos dados através do 
SPSS 21.0. RESULTADOS: 86,1% dos adolescentes apresentaram baixa duração do sono. A Média de 
duração do sono foi de 6h99 (±1,44) nos dias da semana e 8h49 (±1,76) aos finais de semana. 45,2% dos 
adolescentes que estudam no período vespertino apresentam baixa duração do sono (p<0,001). Os modelos 
ajustados de regressão logística binária mostraram que os adolescentes estudantes no período matutino e 
vespertino, apresentaram 5,63 e 4,04, respectivamente, chances a ter baixa duração do sono (p<0,001). 
CONCLUSÃO: Identificou-se que os adolescentes que estudam nos turnos da manhã e da tarde apresentaram 
maiores associações com a baixa duração de sono. 
 
Palavras-chave: Adolescentes. Baixa duração do sono. Turno de estudo. 
 
Cód. R_048 
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PRODUZIDOS NO 

MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE 
 
Alzir Fernando Moreira Sobrinho¹, Davi de Sousa Rodrigues, Ticiana Ferreira Lima, Toni Rainer dos Santos, 

André Henrique Pinheiro Albuquerque 
 
¹Aluno Engenharia de Produção (FATENE); Curso: Engenharia de Produção, Área Temática: Ciências 
Tecnológicas 
E-mail: ticianaf@yahoo.com.br 
 
Os materiais cerâmicos destacam-se pela sua durabilidade e pela facilidade de sua fabricação, dada a 
abundância da matéria-prima que o origina, a argila. Os blocos cerâmicos, ou tijolos, como são popularmente 
conhecidos, são um dos componentes básicos de qualquer construção de alvenaria, seja ela de vedação ou 
estrutural. O objetivo do trabalho foi determinar a resistência à compressão de blocos cerâmicos. Os materiais 
utilizados foram blocos de vedação que são destinados a execução de paredes que suportarão o peso próprio e 
pequenas cargas de ocupação e geralmente são utilizados com furos na posição horizontal. Foram adquiridas 
cinco amostras oriundas de cinco fábricas de tijolos cerâmicos localizadas no município de Caucaia. As 
amostras foram transportadas ao Bloco Anexo - FATENE e submetidas ao teste de compressão com o auxílio 
da prensa hidráulica EMIC PC200C.Os dados de carga máxima de cada tijolo foram coletados, tabulados e 
convertidos em unidade de compressão. Os valores obtidos foram comparados com a NBR15279-1/05,a qual 
determina que  a resistência à compressão destes blocos cerâmicos deve atender a um valor ?1,5 MPa, para 
blocos utilizados com furos na horizontal. As fábricas de cerâmica B e E não atingiram o valor mínimo exigido 
pela NBR15279-1/05, já a fábrica C apresentou o maior valor médio de resistência à compressão (2,83 MPa). 
A partir dos resultados obtidos, serão articulados com as partes interessadas, ações necessárias de apoio, na 
busca da melhoria da qualidade dos produtos, contribuindo para que o consumidor tenha a sua disposição 
produtos adequados e de qualidade. 
 
Palavras-chave: Análise de conformidade. Qualidade. Resistência dos materiais. Tijolos cerâmicos. 
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Cód. R_049 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA INCIDENTE SOBRE UM OPERADOR DE 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS REALIZANDO GRADAGEM COM CÂMERA TERMOGRÁFICA 

 
Deivielison Ximenes Siqueira Macedo, Ênio Costa, Leonardo  de Almeida Monteiro, Rovenne Luiza Silva, 

Viviane Castro dos Santos 
 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: aiveca@ufc.br, deivielison.macedo@fatene.edu.br, prof.eniogosta@gmail.com, roveluiza@gmail.com, 
vihcs@live.com 
 
A tecnologia no setor agrícola vem evoluindo cada vez mais, principalmente visando o bem-estar humano, 
estruturas como a Estrutura de Proteção ao Capotamento-EPC e cabines são cada vez mais presentes nos 
tratores hoje em dia. Todavia, por mais que proteja o operador de eventuais acidentes a EPC não resguarda os 
operadores em relação ao desconforto térmico o que diminui sua produção, e as cabines, apesar de 
climatizadas, ainda possuem um custo alto afastando o consumidor com menor poder aquisitivo. O Assim 
objetivou-se avaliar a temperatura incidente sobre o operador realizando gradagem usando câmera 
termográfica. O experimento foi conduzido em Itapipoca e consistiu em fotos com a câmera termográfica em 
diferentes horários do dia realizando uma gradagem. Os horários analisados foram às 6:00, 10:00, 11:00, 12:50 
e 14:30. Foram capturadas imagens da cabeça, dos braços, das penas e panorâmica, em seguida foi avaliado os 
locais e horas de maior incidência. Para cada horário e região de incidência foram capturadas 10 imagens, 
totalizando 10 repetições. Os dados foram analisados por estatística não paramétrica através de histograma. Foi 
verificado que as pernas no horário de 14:30 obteve a maior incidência de temperatura e calor. O operador, em 
alguns horários, está sujeito a uma radiação solar mais intensa, elevando sua temperatura e possibilitando um 
desconforto térmico que pode gerar um mau exercício da sua função. Já câmera termográfica mostrou-se uma 
excelente ferramenta par analisar a temperatura incidente principalmente devido a sua agilidade de uso e 
velocidade na obtenção de resultados. 
 
Palavras-chave: Conforto térmico. Termovisor. Radiação solar. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PESCADO COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA 

 
Daniel Moraes Barros, Michelle Costa e Silva 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: danielmoraesbarros@gmail.com, michelle.silva@fatene.edu.br 
 
Os problemas de saúde ocasionados pelo consumo de pescado quase sempre estão relacionados a práticas 
inadequadas de armazenamento e comercialização, principalmente quando o ambiente de comercialização 
ocorre em feiras livres ou mercados municipais. São escassos os dados sobre as reais condições do pescado 
comercializado no município de Caucaia. Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar as condições 
do pescado comercializado no município de Caucaia-Ce. Os dados foram obtidos a partir de visitas em vários 
estabelecimentos localizados no centro urbano e de praias, utilizando-se questionários sobre as condições do 
pescado vendido nesses locais e verificação da possível presença de Anisakis sp. Em cada local foi utilizado 
um questionário de avaliação da qualidade do pescado, a qual incluía a observação das características dos 
olhos, guelras, corpo, pele, nadadeiras, assim como a presença de Anisakis sp. Os dados obtidos foram 
analisados segundo a estatística descritiva. Foi possível verificar que do total de 71 peixes avaliados 100% 
apresentavam olhos opacos, 50% guelras escuras, 46% guelras opacas, 95% guelras bem aderidas, 40% guelras 
com viscosidade excessiva, 18% pele soltando, 81% musculatura firme, 14% escamas opacas, 21% escamas 
fáceis de destacar. Não foi observada presença de Anisakis spp. nos peixes analisados. O pescado 
comercializado em estabelecimentos do centro urbano e região praiana do município de Caucaia não apresenta 
condições adequadas e próprias ao consumo, apresentando qualidade insatisfatória, sendo um risco a segurança 
alimentar dos consumidores. 
 
Palavras-chave: Pescado. Anisakis sp. Comércio. Caucaia. 
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AVALIAÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE POSTOS DE VENDA DE PESCADO NO MUNICÍPIO 
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Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: brena.kelly.paiva@gmail.com, danielmoraesbarros@gmail.com, emilia_castro_soares@hotmail.com, 
gabrielmagalhaescosta@hotmail.com, michelle.silva@fatene.edu.br 
 
Cada dia mais o consumo de pescados vem crescendo, principalmente na região Nordeste, onde os 
consumidores têm procurado por alimentos saudáveis e de boa qualidade. No município de Caucaia vários 
estabelecimentos comercializam pescados, no entanto as condições em que esses produtos são manipulados e 
comercializados para venda são desconhecidas. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar as 
condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos de venda de pescados do município de Caucaia. Foram 
visitados 22 postos de venda de pescado, dos quais 3 se localizavam no centro de Caucaia e 19 barracas de 
praia (Barra do Cauipe, Cumbuco/Tabuba e praia de Iparana). Em cada local foi utilizado um questionário de 
avaliação das condições de manipulação, conservação e armazenamento do pescado. Os dados obtidos foram 
analisados segundo a estatística descritiva. Foi possível verificar que 100% dos pontos de venda visitados 
apresentavam condições higiênico-sanitárias fora dos padrões de boas práticas (vestimentas, utensílios, 
manipulação), 22,72% com restos de pescado dispostos na rua, 36% apresentavam mal cheiro e 50% dos 
estabelecimentos visitados não apresentavam saneamento básico. Em todos os locais os manipuladores dos 
alimentos apresentavam vestimentas inadequadas, além do fato de que manipulavam o dinheiro ao mesmo 
tempo em que manuseavam os produtos. Sendo assim, concluiu-se que as condições higiênico-sanitárias dos 
locais que comercializam pescado no município de Caucaia são precárias e inadequadas de acordo com as boas 
práticas de higiene operacional, alertando para a adoção de medidas mais eficazes de fiscalização para que o 
pescado não seja um potencial risco à saúde da população. 
 
Palavras-chave: Pescado. Comércio. Caucaia. 
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AVALIAÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE POSTOS DE VENDA DE PESCADO NO MUNICÍPIO 
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gabrielmagalhaescosta@hotmail.com, michelle.silva@fatene.edu.br 
 
O consumo de pescado tem aumentado muito nos últimos anos no Brasil, principalmente na região Nordeste. 
Dentre as doenças transmitidas por alimentos (DTAs) pode-se citar a Anisakidose ou anisakiose, parasitose 
gastrintestinal causada pelas larvas do nematódeo Anisakis spp. ingeridas em pescados crus ou mal cozidos. 
Apesar do grande comércio de pescado na região do município de Caucaia no Ceará, não se conhece sobre a 
qualidade do pescado vendido nessa localidade, condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos, assim 
como quanto à presença de larvas de Anisakis spp. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
qualidade do pescado comercializado em pontos de venda em Caucaia e verificar a presença de Anisakis spp. 
Foram visitados 22 postos de venda de pescado (3 no centro de Caucaia e 19 barracas de praia). Não foi 
visualizado presença do nematódeo Anisakis spp. nas amostras de pescado avaliados. No entanto os pontos de 
vendas localizados tanto no centro urbano quanto na região praiana não obedeciam ao binário tempo de 
prateleira-temperatura, não apresentavam infraestruturas adequadas de conservação, onde 50% dos 
estabelecimentos visitados não apresentavam saneamento básico. Em todos os locais não seguiam às normas de 
boas práticas de manipulação e higiene. Além disso, o pescado comercializado apresentava características fora 
dos padrões de qualidade para consumo. Diante disso, pode-se concluir que o pescado comercializado no 
município de Caucaia embora não apresente Anisakis sp. é considerado impróprio para o consumo em virtude 
das condições inadequadas de manipulação e conservação, apresentando-se como um risco potencial à 
segurança alimentar dos consumidores. 
 
Palavras-chave: Pescado. Anisakis sp. Comércio. Caucaia. 



 

 

37 

 
Cód. R_053 

AVALIAÇÃO SONOGRÁFICA E BIOQUÍMICA DO TRATO URINÁRIO DE PORQUINHOS-DA-
ÍNDIA (Cavia porcellus): RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Ângela de Sousa Queiroz, Francisco Charles Barbosa Matias, Luma Morena Passos Freire, Michelle Costa e 

Silva, Tatianne Alexandre Azevedo Viliotti 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: angelsqce@hotmail.com, charlesmax93@hotmail.com, luma.freire@fatene.edu.br, 
michelle.silva@fatene.edu.br, tatianneviliotti@gmail.com 
 
A doença do trato urinário é relativamente comum em roedores, sendo os porquinhos-da-índia (Cavia 
porcellus) umas das espécies suscetíveis à formação de cálculos no trato urinário. O objetivo desse trabalho foi 
verificar os padrões relativos à sonografia da vesícula urinária e à análise bioquímica da urina de porquinhos-
da-índia. Foram utilizados 10 animais adultos, 5 machos e 5 fêmeas provenientes da zoológico da fazenda 
Haras Claro nas proximidades de Caucaia, Ceará, esses foram examinados por ultrassonografia e submetidos a 
coleta de urina por cistocentese guiada por ultrassom. O exame ultrassonográfico revelou paredes vesicais finas 
(0,08 cm) e uretra com 0,1 cm de dilatação. Na sedimentoscopia da amostra observou-se numerosas hemácias e 
raras células descamativas. As alterações observadas na análise são esperadas, já que, essa espécie mantém a   
homeostase do cálcio regulada pelos rins. A absorção de cálcio na dieta é passiva e independente da vitamina 
D e os níveis de cálcio no sangue total são frequentemente altos. Concluiu-se que, embora esses achados sejam 
frequentes, a literatura nessa área ainda é muito deficiente, sendo necessário que a comunidade científica tenha 
maior interesse nesse campo para uma realização mais precisa do diagnóstico desses pacientes. 
 
Palavras chave: Cobaia. Ultrassom. Urinálise. Micro cálculos. 
 
Cód. R_054 
“BULLYING” E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA CRIANÇA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE 
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Moura Soares, Marinalva de Sousa Araújo 
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E-mail: assuncaoadeodato@gmail.com, clara_coutto@hotmail.com, julymourasoares@yahoo.com, 
lucivaldomachado.s@gmail.com, marisousamoreira@gmail.com 
 
Esta pesquisa teve o objetivo principal Analisar produções científicas brasileiras que abordem o bullying e seus 
impactos na saúde da criança. A pesquisa partiu dos seguintes questionamentos: Quais as condições 
intrapessoais dos indivíduos que sofrem bullying?? De modo a elucidar tais questionamentos, realizou-se uma 
busca por pesquisas científicas na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online). Para os 
critérios de inclusão foram utilizados: artigos publicados na íntegra na referida base de dados, em língua 
portuguesa e que abordassem o tema em estudo. A busca foi realizada no mês de Maio de 2018. Para a coleta 
de dados os artigos receberam um código numérico e foi utilizado um formulário contendo informações 
relacionadas a: autoria do artigo, título, objetivo, ano de publicação, tipo de estudo, ambiente, participantes, 
técnica de coleta de dados e principais resultados encontrados. Os artigos selecionados foram lidos 
minuciosamente e suas informações foram organizadas em quadros na tentativa de facilitar a compreensão do 
leitor. Posteriormente, os resultados encontrados foram confrontados com a literatura que versa sobre o tema e 
embasados. Foram identificadas seis produções científicas, a partir do ano de 2009. Com a temática ‘Qualidade 
de vida’. O presente estudo evidenciou que o bullying é uma intervenção que traz consigo repercussões que 
interferem na qualidade de vida e na auto percepção na saúde e no bem estar das crianças. Notou-se que, o 
comportamento e a autoestima das crianças que sofrem bullying ficam comprometidas, suscitando a 
necessidade de cuidados de Enfermagem voltados para suprir tais demandas. 
 
Palavras-chave: Bullying. Saúde. Criança. Enfermagem. 
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“BULLYING” E SEUS IMPACTOS NEGATIVOS NA SAÚDE DA CRIANÇA: UMA REVISÃO DE 
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INTRODUÇÃO: O bullying pode ser compreendido como um subconjunto e formas de comportamentos 
agressivos, verbais ou físicos, intencionais e repetitivos, ocorrendo sem uma motivação evidente. Pode ser 
realizado por um ou mais estudantes contra outros, causando dor e angústia e é executado dentro de uma 
relação desigual de poder. A infância e a adolescência são períodos nos quais a aprendizagem e a convivência 
social se solidifica e podem ser identificadas como fases do desenvolvimento em que os indivíduos são 
vulneráveis. São momentos críticos para o aprendizado de habilidades sociais e o manejo de sentimentos. 
OBJETIVO: realizar uma revisão da literatura sobre o bullying e seus impactos na saúde da criança.  
METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão de literatura a partir de artigos no Portal Regional da BVS e 
SciELO (SciELO-Scientific Electronic Library Online) sendo considerado trabalhos completos e disponíveis, 
considerados trabalhos completos e disponível no idioma português e publicados nos anos de 2015 a 2017. 
RESULTADOS: As vítimas de bullying comumente apresentam características como: insegurança, ansiedade, 
depressão, solidão, infelicidade, sintomas físicos e mentais, e baixa autoestima. A frequência dos episódios 
repercute, muitas vezes, no comportamento social. Os envolvidos são mais vulneráveis, sentem medo, 
vergonha e têm sua autoestima cada vez mais baixa, podendo culminar na vitimização continuada, o que pode 
ser extremamente prejudicial a criança, pois a autoestima tem grande influência na inserção exitosa de uma 
criança em suas relações sociais. CONCLUSÃO: Conclui-se que aqueles que relataram consequências 
negativas sobre o bullying apresentaram chances maiores de ter autoestima muito negativa. 
 
Palavras-chave: Bullying. Saúde. Criança. 
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INTRODUÇÃO: Polyborus plancus é uma das espécies mais comuns e populares do Brasil. OBJETIVO: 
Descrever a osteologia craniana de P. plancus, buscando levantar caracteres que subsidiem futuros estudos 
sistemáticos. DESENVOLVIMENTO: A região frontal continua-se caudalmente com a ampla região parietal e 
latero caudalmente se estende com o longo processo pós-orbital. A comissura rostral termina de forma 
arredondada. A região occipital compreende os ossos supraoccipital, exoccipital e basoccipital fusionados. A 
região basisfenóide é alargada em sua base, estreitando-se rostralmente para se fundir com a região 
paraesfenóide, essas duas regiões somadas à região basoccipital formam a maior parte do assoalho do crânio. O 
osso ectetmóide apresenta-se fundido ao osso lacrimal em toda sua extensão, apresentando a forma da letra 
“D” deitada. A maxila superior é formada pela fusão dos ossos pré maxilares, maxilares e nasais. As narinas 
têm um formato circular e caracterizam-se como do tipo holorrina. O processo maxilar lateral do osso nasal é 
largo, curto e inclinado; A região do palato é formada pelos ossos palatinos, pterigoides e vômer. O processo 
maxilar do palatino conecta a lamela caudo lateral palatina à base da maxila superior. O osso quadrado 
localiza-se em uma região central do crânio e interliga o palato, o crânio e a mandíbula. CONCLUSÃO: A 
anatomia do crânio do Polyborus plancus é bem desenvolvido para as interações intraespecíficas e para o 
comportamento alimentar. 
 
Palavras-chaves: Polyborus plancus. Osteologia craniana. Anatomia. Carcará. 
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A Peritonite Viral Felina é uma doença viral imunomediadas causada pelo Coronavírus Felino (FCoV) que 
afeta animais domésticos e selvagens. É uma afecção de grande importância para a clínica de felinos por se 
tratar de uma doença fatal e que não possui um tratamento eficaz. É o distúrbio inflamatório mais comum e 
clinicamente importante no SNC, somando 48% dos casos de doenças neurológicas infecciosas relatadas em 
gatos. Este trabalho tem como objetivo reunir conhecimentos sobre PIF em suas características clínicas e 
patológicas. Esta doença se manifesta de duas formas, efusiva (úmida) e não efusiva (seca). A úmida é a forma 
mais grave da doença, onde os vasos sanguíneos são gravemente afetados ocorrendo acúmulo de líquido no 
abdômen e no tórax. Os sinais mais comuns da forma úmida são letargia, perda de peso e febre intermitente, 
alguns gatos podem apresentar polidipsia, poliúria e mucosas ictéricas. Já a seca é a forma mais crônica da 
doença, caracterizada pelo envolvimento granulomatoso dos órgãos abdominais, sistema nervoso central e 
olhos. Os sinais clínicos dessa são inespecíficos e variáveis, porém a perda de peso e inapetência são sinais 
clínicos comuns, já os outros sinais dependem dos órgãos que serão afetados. Em 60% dos gatos com a não 
efusiva ocorre envolvimento dos olhos e/ou do SNC. A transmissão do FCoV ocorre principalmente de forma 
indireta, através do contato com fezes ou fômites contaminados com o vírus, podendo também ser transmitido 
através de aerossóis. 
 
Palavras chave: Peritonite Viral. Coronavírus. Felino. Úmida. Seca. 
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O carcinoma de células escamosas (CCE) ou carcinoma espinocelular é um tumor maligno de queratinócitos da 
camada espinhosa, extremamente invasivo, destrutivo e de crescimento rápido, de alto caráter metastático. É 
uma neoplasia que acomete animais domésticos, tendo maior incidência em gatos, principalmente nos 
localizados em região tropical devido ao alto índice de exposição aos raios ultra violeta. O objetivo do trabalho 
é abordar o caso clínico de CCE em um felino, macho, SRD, de aproximadamente 3 anos, com lesão 
ulcerativa, exsudativa, necrótica e hemorrágica, localizada na orelha direita e na pálpebra superior direita, não 
responsivo à tratamento com quimioterapia tópica. Baseado no exame clínico e epidemiologia, foi realizado o 
diagnóstico de carcinoma. O paciente não apresentava sinais clínicos sistêmicos, sendo a única queixa do tutor 
uma lesão na região da orelha. Após avaliação clínica do animal, foi solicitado hemograma onde foram 
constatados anemia regenerativa e leucocitose. O tratamento primeiramente utilizado foi uma pomada 
quimioterápica a base de imiquimode 5%, durante 3 semanas. Não havendo melhora no quadro clínico foi 
aconselhada a cirurgia com a finalidade de remover a massa presente na região e a biopsia excisional para 
posterior histopatologia e confirmação da patologia. A cirurgia realizada foi a exérese total da massa tumoral 
da orelha, utilizando-se uma incisão elíptica dada margem de aproximadamente dois centímetros da borda. Foi 
também realizada retirada do linfonodo regional acometido (submandibular). Apesar da cirurgia, o animal 
apresentou recidiva e diante deste fato a cirurgia não foi efetiva. 
 
Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas. Neoplasia. Felino. 
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O intuito deste presente estudo é obter conhecimento sobre a ideia de Carlos Cossio, que ultrapassa o 
normativismo positivista de Kelsen. O objetivo específico é compreender o “sentido da conduta humana” 
conforme sua obra.  A metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, refere-se à Seção V, capítulo 19 da obra 
de Rocha (2014). Cossio cria a teoria Egológica (Ego) referente ao Direito Subjetivo (EU), desenvolvendo a 
ideia que o Direito não se limita à norma, como afirma Kelsen. Foca no sujeito e não na lei, saindo assim do 
direito objetivo para o subjetivo, não significando que o mesmo negue a lei, no entanto, propõe o 
aproveitamento possível da lei anterior para produção de uma nova. A legitimidade normativa de Cossio é o 
quanto o Direito está dentro de cada cidadão, para ele, a Constituição de nada serve se não for sentida como 
parte de uma cultura, em que cada indivíduo está inserido. Isso não quer dizer, que não exista o Direito 
positivo, e sim, que as atitudes humanas derivam do Direito internalizado nelas. Dessa forma, conclui-se, que 
para Cossio o Direito é o sentido da conduta humana, e não um fato social e uma norma. Exemplo: o Código 
Penal diferencia Calúnia (art.138), Difamação (art. 139) e Injúria (art. 140), a forma de julgar a situação 
exemplificada é subjetiva, depende do juiz, das circunstâncias, das causas e do sentido da conduta. A lei aponta 
o que fazer, mas não contém o sentido da decisão, o sentido está na ação do indivíduo. 
 
Palavras chave: Direito Subjetivo. Egológica. Sentido da conduta humana. 
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CLONAGEM: TÉCNICA x ÉTICA 
 

Átilla Holanda de Albuquerque, Francisco de Assis Vieira Feitosa Moreira, Gabriela Falcão Almeida 
Cavalcante, Vanessa Porto Machado, Venâncio Victor Guerreiro Chaves 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: assisfeitosamore@hotmail.com, atilla.holanda@hvm.vet.br, gabrielafalcaoac@hotmail.com, 
vanessa.machado@fatene.edu.br, venancio.victor@hotmail.com 
 
Biotecnologias reprodutivas como: inseminação artificial, produção in vitro de embriões, clonagem e 
transgenia são estudadas mundialmente. Dentre as biotecnologias de ponta, destaca-se a clonagem. Este 
trabalho objetivou apresentar uma revisão de literatura sobre clonagem, aonde será abordado: definição, 
histórico, classificação, técnica, vantagens, limitações e aspectos éticos. A clonagem consiste na produção de 
indivíduos geneticamente idênticos ou tecidos através da introdução do núcleo de uma célula somática no 
citoplasma do oócito maturado enucleado. Clones de ovinos (1996: Escócia), gatos domésticos (2001: Texas), 
bovinos (2001: Brasil - Embrapa Cenargen), equinos (2003: Cambridge), cães domésticos (2005: Coréia do 
Sul) e camelos (2009: Dubai) foram produzidos. São etapas da clonagem: (1) coleta e maturação in vitro dos 
oócitos, (2) seleção das células doadoras de núcleo, (3) transferência nuclear, (4) cultivo/transferência de 
embriões. Existe a clonagem reprodutiva e terapêutica. A clonagem reprodutiva produz seres geneticamente 
idênticos, ao passo que a clonagem terapêutica produz células/tecidos para terapias de doenças 
(degenerativas/traumáticas/genéticas). Esta biotecnologia possibilita a multiplicação de animais (geneticamente 
superiores/em vias de extinção/transgênicos), além da produção de células/tecidos para terapias. Dentre as 
limitações da clonagem destacam-se o elevado custo, necessidade de mão-de-obra qualificada e baixa eficácia, 
pois se observa elevada mortalidade (embrionária/fetal) e os clones apresentam malformações cardíacas, 
problemas respiratórios, sobrepeso e hepatomegalia. Embora a clonagem reprodutiva animal seja realizada, a 
clonagem humana terapêutica é ilícita na lei dos homens e nas leis de Deus. É necessário o estímulo de 
pesquisas sobre clonagem para o aperfeiçoamento desta biotecnologia. 
 
Palavras-chave: Clonagem. Reprodução. Terapêutica. Ética. 
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Cód. R_061 

COBERTURAS COMESTÍVEIS UTILIZADAS PARA CONSERVAÇÃO DE FRUTAS 
 

Alan Diniz Lima, Luana Catarina Bezerra Almeida, Raquel Siqueira Gomes 
 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: alan.lima@fatene.edu.br, eng.raquelsiqueira@hotmail.com, luanacatarina7@gmail.com 
 
Os revestimentos ou coberturas comestíveis têm demonstrado ser uma técnica eficaz de preservação de frutas e 
hortaliças para manter boa aparência e firmeza, mantendo assim seu valor comercial. Com isso esses 
revestimentos são uma das mais recentes alternativas para auxiliar na conservação de alimentos já que essas 
coberturas preenchem de maneira parcial os estômatos e lenticelas, reduzindo, dessa forma, a transferência de 
umidade (transpiração) e as trocas gasosas (respiração). Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho 
apresentar uma revisão de literatura abordando o tema revestimento aplicados em frutas e um registro 
fotográfico do experimento realizado no laboratório de solos da Faculdade Terra Nordeste, onde utilizou-se de 
revestimento à base de água de coco e fécula de mandioca em goiabas. A revisão abordada apresenta conceitos 
importantes para compreensão do tema investigado e mostram, embasado pelo registro fotográfico, a 
importância do revestimentos investigado aplicados nas goiabas, o qual possibilitou preservá-las por períodos 
maiores do que é característico, mantendo possivelmente a qualidade exigida pelos consumidores, ou seja, a 
característica da fruta in natura. 
 
Palavras- chaves: Psidium guajava L., Alimentos saudáveis. Economia. Tempo de prateleira. 
 
Cód. R_062 

COLOMPEXIA PARA CORREÇÃO DE PROLAPSO RETAL REDICIVANTE 
 

Aline Silveira Feitosa, Anne Karoline dos Santos Ribeiro, Fabiana Rodrigues da Costa, Richard Elaino de 
Oliveira Ferraz, Suely Marques de Oliveira Maciel 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: alinefeitosa12@yahoo.com.br, anne.karoline17@gmail.com, fabianacordeiro22@yahoo.com.br, 
richard.ferraz@fatene.edu.br, su.ely.marques@hotmail.com 
 
O prolapso retal é relativamente comum em animais de pequeno porte, tanto em cães como em gatos. O 
prolapso pode ter inúmeras etiologias, podendo ser causado por enterite parasitárias, infecciosas ou 
inflamatórias.  Neste trabalho relatamos um caso de prolapso retal em um canino. Foi atendido no Hospital 
Veterinário Metropolitano/FATENE um animal canino 2 anos da raça York Shire, 3,5 kg com sintomas de 
prolapso retal. Inicialmente realizou-se a redução manual do prolapso e reintrodução do órgão na pelve. Após 
isso realizou-se uma sutura em bolsa de fumo para evitar a recidiva. O paciente permaneceu bem durante a 
primeira semana, após o que a sutura foi removida. Observou-se a recidiva do prolapso no mesmo dia da 
remoção da sutura. Optou-se então pela colompexia para o tratamento definitivo do paciente. Após o cuidados 
pré-operatórios e a pré-medicação anestésica com Acepromazina (0,005mg/kg), realizou-se tricotomia e 
indução com Propofol (4mg/kg, IV) e manutenção com Isoflurano na porcentagem de 1,8-1,9%.  Realizou-se a 
abertura da cavidade abdominal para exposição do sítio cirúrgico. Em seguida foi realizada uma incisão na 
serosa para criação da aderência ao músculo oblíquo interno abdominal. Para essa confecção de aderência 
utilizou-se material de polidioxanona 3-0 em padrão de sutura simples contínuo. O abdome foi fechado como 
de rotina e a pele com material inabsorvível de nylon com padrão simples interrompido. Um mês após a 
cirurgia animal retornou e não apresentou mais a afecção retal. A colompexia foi o tratamento de escolha 
provando sua eficácia neste tipo de patologia cirúrgica. 
 
Palavras-chave: Prolapso retal. Colompexia. Yorkshire. Enterite. Cirurgia Gástrica. 
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Cód. R_063 

COMO O SISTEMA IMUNOLÓGICO É CAPAZ DE PREVENIR O CÂNCER 
 

Ana Claudia da Costa Pinto, Camila Bezerra dos Santos, Dayane Rocha Martins, Marcelo Bandecchi B. 
Miranda, Mirian da Silva Santos Matos 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: camilabezerra661@gmail.com, claudiacostacp@hotmail.com, Dayannerocharm@hotmail.com, 
marcelo.miranda@fatene.edu.br, Mirian_s2silva@outlook.com 
 
INTRODUÇÃO: Uma célula cancerígena é originada de uma célula normal que foi induzida a mudar suas 
características naturais. A eliminação dessas células envolve tanto componentes da imunidade inata, como da 
adaptativa. Linfócitos T CD8+ citotóxicos, juntamente com as células NK, são as principais células efetoras da 
imunidade celular tumoral, por meio de moléculas de MHC de classe I. O processo de fagocitose é o caminho 
natural para ativação de linfócitos T CD4+ por meio da apresentação de peptídeos tumorais por moléculas de 
MHC de classe II. OBJETIVO: O objetivo da pesquisa foi entender e relação do sistema imunológico no 
combate às células cancerígenas. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica de 
caráter qualitativo, na qual foram usados artigos das bases de dados LILACS e SciELO. RESULTADOS: Os 
resultados encontrados no presente estudo, corroboram com a ideia de que, células neoplásicas são 
rapidamente reconhecidas e eliminadas pelo sistema imunológico de um indivíduo sadio. Linfócitos NK 
apresentam receptores específicos, que são capazes de reconhecer células neoplásicas. Várias outras células e 
proteínas estão envolvidas no processo, que nem sempre é eficiente. CONCLUSÃO: Conclui-se então que o 
câncer somente conseguirá progredir em um indivíduo, caso este esteja com seu sistema imunológico 
comprometido. 
 
Palavras-chave: Imunidade inata. Imunidade adquirida. Células NK. 
 
Cód. R_064 

COMPLICAÇÕES NA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
 

Elisângela da silva Mota, José Jalles Carneiro de Araújo, Maria Lidiane melo da Cruz, Rafaely Sousa de 
Barros Alves, Talita dos Santos Freire 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: emota96@yahoo.com.br, jallesaraujo16@hotmail.com, lidianne.melo@yahoo.com.br, 
rafaellysousa1@hotmail.com, talitaflorsinha@yahoo.com.br 
 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para reflexão sobre os riscos da gravidez na adolescência, que 
vem crescendo muito, e que pode ser considerada como uma problemática de grande proporção para nossa 
sociedade. A necessidade de informações para o público alvo que, direta e indiretamente estão envolvidos, no 
sentido de levá-los a compreender melhor esses fatores e as consequências de uma gravidez precoce. Para o 
presente estudo foi utilizado a revisão de pesquisas narrativas, sendo de levantamento bibliográfico sobre a 
adolescência e os fatores de riscos para a gravidez nessa fase da vida. Concluiu-se que a gravidez na 
adolescência está associada às relações familiares, negligência ao mal uso de preservativos e métodos 
contraceptivos pelos adolescentes e que a diálogo mais aberto sobre esse determinado assunto se torna de 
muita importância para prevenção. 
 
Palavras-chave: Riscos. Gravidez na adolescência. Prevenção. 
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Cód. R_065 
CONDUTA TERAPÊUTICA PARA REMOÇÃO DE NEVO COLAGENOSO EM CÃO: RELATO DE 

CASO 
 

Diogo Storer, Hermógenes Josniel Rocha Macêdo, Ivis Alves Feitosa, Mychell Amorim de Castro Feitosa 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: diogo_storer@hotmail.com, hjosniel@yahoo.com.br, ivisfeitosa@gmail.com, 
mychellamorim@outlook.com 
 
O nevo colágeno ou colagenoso, também denominado como hematoma colágeno ou colagenoso, é uma lesão 
comum em cães. Os locais mais comuns de ocorrência desses nevos principalmente os dígitos, podendo 
também atingir cabeça, pescoço e os membros. São nódulos ou tumores não neoplásicos com tamanho variado, 
bem circunscritos e firmes, que se caracterizam por hiperplasia do colágeno, podendo ser solitários ou 
múltiplos, sem predisposição relacionada a sexo ou raça, que acometem principalmente animais com idades 
variando de três e sete anos (de meia idade a idosos). O objetivo desse trabalho foi descrever um caso de nevo 
colagenoso de aparecimento agudo em um cão e a forma de tratamento. Um cão foi atendido na Clínica 
Veterinária São Bernardo do Campo, da raça Pitbull, fêmea, idade quatro anos, peso 23 kg, com um nódulo 
pendular em membro posterior esquerdo lateral próximo a articulação do joelho. Realizado biopsia para exame 
histopatológico, o diagnóstico foi de nevo colagenoso. A partir da confirmação diagnóstica, o protocolo 
terapêutico recomendado é a exérese cirúrgica, sendo na maioria das vezes curativa. Tal procedimento foi 
realizado de acordo com a literatura, resultando na devida remoção do nevo. 
 
Palavras-chave: Hiperplasia de colágeno. Biópsia. Exérese cirúrgica. 
 
Cód. R_066 

CONSTRUÇÃO DO MODELO DE NEGOCIOS DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DIGITAIS POR MEIO DO BUSSINES MODEL CANVAS 

 
Antonio Adriano Alves de Souza, Erislane Ferreira, Luciano Mateus, Orzete Júnior, William Farias 

 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: antonio.souza@fatene.edu.br, erislaneferreira1@gmail.com, Lucianomateus1@hotmail.com, 
orzetejr@gmail.com, Williamfarias3602@gmail.com 
 
As estratégias desenvolvidas pelos empreendedores são diversas no sentido de criação e desenvolvimento de 
negócios no setor de serviços educacionais sob a forma digital. Neste sentido, esta investigação aborda 
conceitos e apresentações existentes nos meios de informação acerca do termo modelo de negócio e descreve a 
ferramenta Canvas, com a intenção de compreender com uma análise minuciosa como ela poderá colaborar 
para o processo de construção de um modelo de negócio. O objetivo da pesquisa foi delimitado por descrever 
como ocorreu a aplicação da ferramenta de construção de modelo de negócio Canvas em um trabalho 
acadêmico para geração de um conceito de empresa. Para tanto, o trabalho se propôs a conceituar e apresentar 
as partes inerentes de um modelo de negócio e explicar como funciona a ferramenta. Trata-se de uma pesquisa 
empírica, com abordagem qualitativa desenvolvida por meio de uma pesquisa-ação, estruturada através de 
reuniões para idealização e criação entre os membros da equipe. Os autores do estudo atuaram de forma ativa, 
intervindo e transformando o processo de construção do modelo de negócio da empresa. Como conclusão 
percebeu-se a importância de se desenvolver um modelo de negócio para empresas do ramo tecnológico, para 
alinhar o produto ou serviço que está sendo oferecido conforme o perfil do público alvo, e de acordo com as 
capacidades da organização. A estruturação do modelo de negócio através da ferramenta Canvas serve de 
orientação para o empreendedor, ou seja, é um mapa do negócio, que irá ajudar no desenvolvimento das 
estratégias de negócio. 
 
Palavras-chave: Modelo de negócio. Canvas. Processo. Sucesso. 
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Cód. R_067 

CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS: UMA REVISÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO 
SETOR PÚBLICO 

 
Maria Ester Crispim Nogueira Fernandes, Sara Ingrid Alves Barbosa 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: sara.iab@hotmail.com, sara.medveterinaria@gmail.com 
 
A superpopulação de cães e gatos nas ruas dos municípios do país representa um grave problema, pois são 
seres bastante prolíferos, aumentando a transmissão de zoonoses, acidentes de trânsito e comprometimento da 
saúde pública, o que torna o setor público responsável pelo desenvolvimento de estratégias que tenham por 
finalidade a redução na população desses animais. O objetivo desse trabalho foi avaliar a importância da ação 
do setor público no desenvolvimento e execução de estratégias para o controle populacional de cães e gatos. A 
castração é um método eficaz que viabiliza muitos benefícios, como por exemplo a diminuição no percentual 
de zoonoses e na taxa de acidentes automobilísticos. Campanhas de conscientização à população sobre 
abandono de animais, alertando que tal atitude consta como crime, de acordo com a Lei federal nº 9605, pode 
ser também considerada como uma estratégia efetiva nessa problemática. Em 1950 idealizou-se um projeto que 
propõe a captura, castração e devolução de felinos à colônia de origem (CED). A CED tem como vantagem o 
controle populacional de gatos abandonados, contribuindo positivamente para a saúde pública, reduzindo 
potencialmente a transmissão de zoonoses. Existe ainda o projeto Vet Móvel, que promove cirurgias de 
esterilização de cães e gatos, bem como vacinação contra a raiva e diagnóstico rápido de leishmaniose. Em 
suma, é importante que a ação do setor público nessa problemática seja cada vez mais crescente, uma vez que a 
superpopulação de cães e gatos errantes afeta não somente o bem estar dos animais, como também a saúde da 
população. 
 
Palavras-chave: Zoonoses. Castração. Redução. Controle. 
 
Cód. R_068 

CORPO ESTRANHO GÁSTRICO EM UM CÃO: RELATO DE CASO 
 

Diego dos Santos Crisóstomo, Isabele Xavier Rocha, Sarah Ary Ceni 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: dizim1@hotmail.com, isabelevetfatene@gmail.com, sarahary@hotmail.com 
 
Corpo estranho gástrico ou intestinal é qualquer outro material que não o alimento, presente no trato 
gastrointestinal podendo resultar em vômitos, gastrite, obstruções, peritonite e diarreia. O objetivo deste 
trabalho é relatar um caso de corpo estranho em um cão no qual foi realizada uma gastrotomia. Foi atendido no 
Hospital Veterinário Metropolitano de Caucaia-CE um cão da raça Bull Terrier de três anos apresentando 
vômito há dois dias e histórico de comer objetos estranhos. No exame físico constatou-se desconforto e 
dilatação abdominal. Foram realizados como exames complementares perfil hematológico e ultrassonografia 
abdominal. Após a anamnese e avaliação dos exames complementares chegou-se ao diagnóstico de corpo 
estranho gástrico. Foi realizada uma celiotomia mediana pré-retro umbilical para exploração da cavidade 
abdominal, em seguida foi feita uma incisão no aspecto ventral do estômago na metade da distância entre a 
curvatura maior e a menor e então foi removido o corpo estranho de dentro da luz estomacal, para o 
fechamento da ferida cirúrgica do estômago foi utilizado padrão continuo na primeira camada sendo 
transfixante total e na segunda camada transfixante parcial pegando apenas a cerosa, o abdômen foi suturado 
com os padrões de reverdin e Cushing e a pele com padrão de sutura simples separado, o paciente recebeu alta 
48 horas após o procedimento. Conclui-se que a ocorrência de corpos estranhos em cães jovens é bastante 
comum pela curiosidade e pelo fator stress, devido a alimentação incorreta ou falta de passeios. O tratamento 
por laparotomia exploradora é o mais indicado a ser feito. 
 
Palavras-chave: Corpo estranho. Gastrotomia. Cão. 
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Cód. R_069 

CORREÇÃO DE ENTRÓPIO EM CÃES 
 

Emanuela Caroline Carneiro Sampaio, Renata Mirelly Marcolino Rabelo, Richard Elâino de Oliveira Ferraz 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: manucarol.sampaio@hotmail.com, richard.ferraz@fatene.edu.br, rntmirel2@gmail.com 
 
O entrópio é uma patologia que vem se tornando cada vez mais comum entre os cães. Caracterizando-se por 
uma inversão para dentro de toda a pálpebra ou parte dela. O contato contínuo dos pelos palpebrais com a 
córnea e a conjuntiva gera uma irritação de graus variados, podendo levar a uma ulceração progressiva. 
Objetivou-se neste trabalho relatar um caso de entrópio na comissura palpebral lateral e sua correção. Foi 
atendido um cão da raça Shih Tzu, dois anos de idade, macho, pesando 7 kg. Durante inspeção física geral foi 
revelado uma úlcera de córnea causada por entrópio em ambos os olhos. Para reversão do quadro foi indicado 
cirurgia de ressecção músculo-cutânea. Com animal sobre anestesia geral, realizou-se uma incisão paralela a 
junção muco-cutânea com espessura de três mm do canto medial até o canto lateral da comissura palpebral. 
Aprofundada até a região da musculatura e suturada com ponto simples interrompido utilizando fio de 
polidioxanona 5-0, com agulha de corte reverso de 1,5 cm e 3/8 de circunferência. Após uma semana do 
procedimento, o paciente já apresentava cicatrização completa da córnea. O método empregado mostrou-se 
eficiente, podendo ser indicado para correção de entropia lateral de cães jovens da raça Shih Tzu. 
 
Palavras-chave: Cães. Entrópio. Ulceração. 
 
Cód. R_070 

CORREÇÃO DE FRATURA EM TÍBIA DE CÃO UTILIZANDO PLACA 
 

Euclides Rodrigues Pereira Junior, Giovanna Rubo, Luiz Hernany Soares Bezerra Neto, Ricardo P. Jucá, 
Richard Elaino de Oliveira Ferraz 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: euclidearpjmedvet@hotmail.com, gi_rubo@hotmail.com, hernanyb.vet@gmail.com, 
richard.ferraz@fatene.edu.br 
 
Fratura é a perda da continuidade da coluna óssea e as fraturas de tíbia são frequentes em pequenos animais. O 
método de correção de fraturas utilizando placas consiste numa excelente escolha terapêutica, uma vez que 
permite a neutralização da maioria das forças que agem no foco da fratura. O presente trabalho pretende 
descrever o método de correção de fratura mediante colocação de placa. Foi atendido no Hospital Veterinário 
Metropolitano de Caucaia/FATENE um animal da espécie canina, da raça Fox Paulistinha, pesando 6,7 kg e 
com 3 anos de idade, com fratura completa simples em bisel de tíbia esquerda. Foi realizada uma incisão no 
aspecto crânio-medial de tíbia esquerda para acesso ao foco da fratura. Em seguida foi colocada a placa 1,5 
mm com 8 orifícios. Foram realizadas as perfurações com broca 1,1mm e mensuradas as profundidades das 
corticais com medidor de cortical para a escolha do tamanho do parafuso. Após isso foram colocados seis 
parafusos nos orifícios, três no fragmento proximal e três no fragmento distal, preservando o foco da fratura 
respeitando o princípio “open but not touch”. Realizou-se a sutura da musculatura e pele. O paciente recebeu 
alta no dia seguinte já apoiando o membro durante a marcha. Após a cirurgia o animal corrigiu a marcha 
rapidamente e com dias 30 retirou os pontos externos. A técnica ortopédica empregada foi simples e demostra 
ser uma boa alternativa para este tipo de lesão. 
 
Palavras-chave: Fratura. Tíbia. Placa. Parafusos. Broca. 
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Cód. R_071 

CORREÇÃO DE LUXAÇÃO COXO-FEMURAL UTILIZANDO A TÉCNICA DE SUTURA ILIO-
FEMURAL 

 
Euclides Rodrigues Pereira Junior, Giovanna Rubo, Luiz Hernany Soares Bezerra Neto, Maria Larissa 

Rodrigues Linhares, Richard Elaino de Oliveira Ferraz 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: euclidearpjmedvet@hotmail.com, gi_rubo@hotmail.com, hernanyb.vet@gmail.com, 
lari.lari.rodrigues.linha@hotmail.com, richard.ferraz@fatene.edu.br 
 
A luxação coxofemoral é uma das afecções de quadril mais frequentes em cães e pode estar associada a 
traumas ou problemas degenerativos. Realização da técnica de sutura ílio femoral em um cão com luxação 
coxofemoral. Foi atendido no Hospital Veterinário Metropolitano de Caucaia/FATENE um cão da raça Husky 
Siberiano, 36 kg, dois anos de idade, com sintomas de claudicação do durante a marcha. O exame físico 
apresentava incongruência da relação do trígono femoral. O exame radiográfico confirmou a suspeita de 
luxação coxofemoral dorso-cranial, sendo assim encaminhado para a cirurgia. A técnica de escolha foi a sutura 
ílio femoral. Foi criado um orifício no ílio cranial ao acetábulo com uma broca de 2mm, em seguida com a 
mesma broca foi realizado a perfuração do fêmur na base do trocânter maior, para passagem dos fios de nylon 
através do orifício no ílio e no do fêmur, o nó foi atado caudalmente após passagens dos fios por baixo dos 
músculos glúteos. Foi realizado a sutura da musculatura e pele. Com 24h após a cirurgia, o paciente recebeu 
alta, porém com claudicação discreta no membro que perdurou por 12 dias. O sintoma desapareceu nos dias 
seguintes não voltando a aparecer. A técnica empregada resultou em uma boa alternativa para este tipo de 
afecção que é comum em animais de raças grandes e causa muitas dores e desconforto ao animal. 
 
Palavras-chave: Luxação. Coxofemoral. Sutura. Ílio-femoral. 
 
Cód. R_072 

CORREÇÃO DE RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADO ASSOCIADA À TROCLEOPLASTIA 
EM CÃO 

 
Euclides Rodrigues Pereira Junior, Giovanna Rubo, Iara Linhares Mendes, Ricardo P. Jucá, Richard Elaino de 

Oliveira Ferraz 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: euclidearpjmedvet@hotmail.com, gi_rubo@hotmail.com, iara_l15@hotmail.com, 
richard.ferraz@fatene.edu.br 
 
As patologias mais frequentes de joelho em cães são as Rupturas de Ligamento Cruzado Cranial (RLCC) e as 
luxações de patela. Descrever a técnica de correção RLCC e de luxação de patela. Foi atendido no Hospital 
Veterinário Metropolitano de Caucaia/FATENE um canino da raça SRD, pesando 7 kg, oito anos de idade, 
apresentando claudicação durante a marcha. No exame físico foi detectado o movimento de gaveta cranial e 
luxação medial de patela, sendo assim encaminhado à correção cirúrgica. Foi realizada uma incisão 
longitudinal no aspecto crânio-lateral do membro posterior direito. A capsula articular foi aberta demonstrando 
o “coto” rompido do ligamento cruzado, o qual foi curetado com lâmina de bisturi e cureta. Foi observado o 
arrasamento do sulco troclear e decidiu-se realizar a trocleoplastia corretiva, utilizando a técnica de ressecção 
de bloco troclear. Removeu-se um fragmento de 8mm do sulco troclear preservando a cartilagem articular. Em 
seguida o osso sub-condral foi desgastado com goiva ortopédica e limalha. Para o fechamento da cápsula 
articular foi realizada uma sutura de Jaquetão com nylon 2-0. Para correção do movimento de gaveta foi 
realizada a técnica de sutura fabelo-tibial com nylon, em sequência foi realizado a sutura na musculatura e 
pele. O paciente recebeu alta no dia seguinte já apoiando o membro durante a marcha. O procedimento adotado 
mostrou-se eficiente, permitindo boa recuperação do animal. 
 
Palavras-chave: Ruptura. Ligamento. Trocleoplastia. Fabelo-tibial. 
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Cód. R_073 

CORRUPÇÃO POLÍTICA 
 

Ana Maria da Silva do Nascimento, Larissa Herculano Oliveira Pimentel, Mardonio Beserra de Sousa, Prof. 
Jorge Clécio de Moraes Dias, Sarah Damasceno Araújo 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: amsn2898@gmail.com, cleciomoraesdias@gmail.com, larissaherculanoop@hotmail.com, 
mardonio@mitspastel.com.br, sarinhadamasceno35@hotmail.com 
 
A questão norteadora do presente estudo se volta para o crime de corrupção política no Brasil. O objetivo 
específico é compreender a investigação do caso “Anões do Orçamento” ocorrido entre as décadas de 1980 e 
1990, verificando o caso real do crime e as punições dos autores. A metodologia aplicada é de cunho 
bibliográfico, tendo como referência à Introdução da obra Dinheiro, eleições e poder (CARAZZA, 2018). O 
caso acima citado foi um esquema corrupto, onde foram desviados recursos do Orçamento da União através de 
entidades filantrópicas, e parentes fantasmas controlados por parlamentares. Esse ocorrido foi descoberto a 
partir das revelações do assessor da Comissão de Orçamento José Carlos Alves dos Santos, preso na época, sob 
suspeita de planejar o assassinato da própria mulher. Logo após a delação, foi aberta uma CPI em 1993, onde 
foi investigado todo o envolvimento dos políticos no caso. Após apuração dos fatos, 18 parlamentares foram 
acusados de participar do escândalo, 06 foram cassados, 08 foram absolvidos e 04 renunciaram para fugir da 
punição e da inelegibilidade. No meio dos deputados caçados encontravam-se membros de apenas dois 
partidos: PTB e PMDB. O líder do esquema era o deputado João Alves (PPR), que renunciou antes da 
penalidade. Diante do tema pesquisado percebe-se claramente um crime de corrupção, onde consequentemente 
foi aplicada uma pena. No Brasil, os esquemas de corrupção, apesar das punições, ainda assim, tem-se 
aperfeiçoado, mudando apenas os personagens e os modos operantes. Dado isso, é de grande relevância a 
sábia utilização da democracia. 
 
Palavras-chave: Corrupção. Desvio de recursos. Parlamentares. Direito Penal. 
 
Cód. R_074 

CRIME SEXUAL 
 

Antonia da Conceição Vieira dos Santos, Elaine Maria Mota Araújo, Clécio Moraes Dias, Valdiana de 
Andrade Costa 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: cleciomoraisdias@gmail.com, laymotaj7@gmail.com, valdiana_costa@yahoo.com, 
vieiraconceicao.cs@gmail.com 
 
O presente estudo tratara acerca dos Crimes Sexuais que podemos definir como sendo condutas que ferem a 
liberdade sexual do ser humano, ou seja, que violam a livre disposição do sexo ou do próprio corpo, de acordo 
com os seus desejos e opções, tanto no que diz respeito à forma de manifestação sexual quanto ao destinatário 
da mesma, dentro de limites implicados pela tolerância e o respeito da liberdade sexual alheia. O objetivo geral 
do referido trabalho é conduzir uma discursão a respeito do tema nas décadas de 80 e 90. Para o referido 
resumo buscou se referência em legislações especificas como constituição federal e Código Penal Brasileiro 
em seu artigo 213 como: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. (Lei nº 12015 de 2009). A pesquisa eleita para 
o referido trabalho é qualitativa e de cunho documental bibliográfico. Por fim, A despeito de todas as suas 
diferenças físicas, intelectuais, religiosas, culturais, psicológicas, as pessoas são detentoras de igual dignidade. 
E embora diferentes em sua individualidade, apresentam, pela sua humana condição, as mesmas necessidades e 
faculdades vitais. É claro que em uma sociedade como a nossa, em que o erotismo e a sexualidade são 
estimulados muito cedo, algumas pessoas podem questionar essa tal maturidade, pois o comportamento hiper 
sexualizado por estímulo precoce de nossas crianças e adolescentes é confundido com predisposição às práticas 
sexuais, também precoces. 
 
Palavras-chave: Legislação. Crimes Sexuais. Liberdade Sexual. Dignidade. 
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Cód. R_075 

CRIME SEXUAL (DÉCADAS 80/90) 
 
Antonia da Conceição Vieira dos Santos, Elaine Maria Mota Araújo, Lorena Alves Mota, Clécio Moraes Dias, 

Valdiana de Andrade Costa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: cleciomoraesdias@gmail.com, laymotaj7@gmail.com, lorenaalvesm1999@gmail.com, 
valdiana_costa@yahoo.com, vieiraconceicao.cs@gmail.com 
 
O presente estudo tratara acerca dos Crimes Sexuais que podemos definir como sendo condutas que ferem a 
liberdade sexual do ser humano, ou seja, que violam a livre disposição do sexo ou do próprio corpo, de acordo 
com os seus desejos e opções, tanto no que diz respeito à forma de manifestação sexual quanto ao destinatário 
da mesma, dentro de limites implicados pela tolerância e o respeito da liberdade sexual alheia. O objetivo geral 
do referido trabalho é conduzir uma discursão a respeito do tema nas décadas de 80 e 90. Para o referido 
resumo buscou se referência em legislações especificas como constituição federal e Código Penal Brasileiro 
em seu artigo 213 como: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. (Lei nº 12015 de 2009). A pesquisa eleita para 
o referido trabalho é qualitativa e de cunho documental bibliográfico. Por fim, A despeito de todas as suas 
diferenças físicas, intelectuais, religiosas, culturais, psicológicas, as pessoas são detentoras de igual dignidade. 
E embora diferentes em sua individualidade, apresentam, pela sua humana condição, as mesmas necessidades e 
faculdades vitais. É claro que em uma sociedade como a nossa, em que o erotismo e a sexualidade são 
estimulados muito cedo, algumas pessoas podem questionar essa tal maturidade, pois o comportamento hiper 
sexualizado por estímulo precoce de nossas crianças e adolescentes é confundido com predisposição às práticas 
sexuais, também precoces. 
 
Palavras-chave: Legisla ação. Crimes Sexuais. Liberdade Sexual. Dignidade. 
 
Cód. R_076 

CRIMES AMBIENTAIS: CÉSIO-137 
 

Gleyciane Sales de Oliveira, Gustavo Adam Silva Fabrício, João Victor Veras da Silva, Luciano Rocha 
Rodrigues, Jorge Clécio de Moraes Dias 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: cleciomoraesdias@gmail.com, gleycexx@outlook.com, gustavo.adam@hotmail.com, 
luciano19091971@gmail.com, victorveraas98@gmail.com 
 
O presente resumo tratará acerca de um dos crimes ambientais mais famosos mundialmente, o acidente 
radioativo Césio 137, em 13 de setembro de 1987 em Goiânia, suas características e os danos causados a 
cidade e aos moradores. O objetivo geral do referido trabalho é investigar o fato ocorrido que causou a 
contaminação por radiação de muitas pessoas. Como objetivos específicos temos a investigação de fatores 
determinantes para o acidente, como a descoberta do material radioativo, a venda desconhecida para sucata, 
ocasionando um rastro de contaminação por onde passava, afetando pessoas por meio da radiação transmitida 
pelo Césio 137, e resultando danos irreparáveis aos habitantes da cidade, onde mais de 1000 pessoas foram 
contaminadas, tendo 4 mortes de imediato, entretanto dezenas faleceram posteriormente devido as 
complicações desenvolvidas a partir da contaminação, e outras desenvolveram sequelas irreversíveis. A 
pesquisa eleita para o trabalho é de cunho documental e bibliográfico sendo uma pesquisa qualitativa e 
quantitativa. Para o referido resumo buscou-se referenciar em documentários televisivos de cunho histórico. 
Por fim, neste trabalho pôde se evidenciar que a partir de uma atitude pretenciosa e ignorante, ocasionou-se um 
episódio trágico que poderia ter sido evitado se caso as pessoas envolvidas agissem com mais 
responsabilidade. Temos como desfecho deste acidente, uma grande comoção global, ainda hoje, muitas das 
pessoas afetadas pela tragédia lutam na Justiça pelo direito de receber indenizações, pensões e assistência 
médica. Passados 30 anos, algumas sofrem com as sequelas da radiação, como tumores e doenças crônicas. 
 
Palavras-chave: Crimes Ambientais. Césio 137. Radiação. 
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Cód. R_077 

CRIMES NO TEMPO E NA HISTÓRIA 1 
 

Aldenizia de Souza Matias, Francisco Rilson Gomes Cavalcante, Jorge Clécio de Moraes Dias 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: jorge.dias@fatene.edu.br, rilsongomes01@gmail.com, wandersoncosta35@yahoo.com.br 
 
O enfoque do presente estudo diz respeito à historicidade do crime de tráfico de drogas ocorrido na década de 
80 no Brasil. O objetivo fundamental é esclarecer sobre o fato do crime e do processo jurídico. A metodologia 
aplicada é baseada em pesquisa no site Wikipédia (última edição, Janeiro/2108), sobre o caso Hosmany 
Ramos, médico cirurgião, nascido em 1947 em MG, preso em 1981 por tráfico de drogas e outros crimes, foi 
condenado a 53 anos de prisão, dos quais cumpriu 36 anos, sendo libertado em 2016 após o pedido de indulto 
pela defesa. Vale ressaltar que no Brasil a pena máxima é de 30 anos, prevista no Art. 75 do CP, mas em 2012, 
durante o mandato de José Sarney, foi aprovado pelo senado, um anteprojeto que aumentou em 10 anos o 
limite de pena somado à outra, não ultrapassando 40 anos totais, caso o condenado cometa outro crime durante 
o cumprimento de pena de um crime anteriormente praticado e julgado. 
 
Palavras-chave: Tráfico de drogas. Hosmany Ramos. Direito penal. Prisão. 
 
Cód. R_078 

CRIMES NO TEMPO E NA HISTÓRIA 2 
 

Francisco Narain Viana de Brito, Jorge Clécio de Moraes Dias 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: jorge.dias@fatene.edu.br, narainviana@yahoo.com.br 
 
O enfoque do presente estudo está no tráfico de drogas do início do século XXI no Brasil. O objetivo 
fundamental é esclarecer sobre o fato do crime. A metodologia aplicada é baseada no artigo publicado no 
Wikipédia (2018), sobre um dos maiores traficantes de drogas da América Latina, Fernandinho Beira-mar. 
“Beira-Mar” foi criado na favela Beira-Mar em Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Aos 20 anos foi preso por 
roubar armas do exército e revendê-las para traficantes cariocas. Cumpriu a pena e voltou para a favela onde 
foi criado, tornando-se um dos líderes do tráfico na região. Para fugir do cerco policial, ele foi para o Paraguai 
com seu principal fornecedor de maconha e em seguida para o Uruguai. Depois aliou-se as FARC na 
Colômbia, para estudar como unir as facções, mas foi preso pelo exército colombiano e deportado para o 
Brasil. Ele está preso desde 2002, passando por Bangu I, Penitenciária Federal de Rondônia e hoje encontra-se 
preso na Penitenciária Federal de Mossoró. Em 2015 “Beira-Mar” foi condenado a 120 anos de prisão pela 
morte de quatro traficantes, durante a rebelião ocorrida em Bangu I e em 2016 ele foi condenado a mais de 30 
anos pela morte de um estudante em 1999. 
 
Palavras-chave: Tráfico. Drogas. Beira-Mar. Condenado. 
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Cód. R_079 

CRIMES NO TEMPO E NA HISTÓRIA 3 
 

Jorge Clécio de Moraes Dias, Mauro Cesar de Carvalho 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: jorge.dias@fatene.edu.br, maurocesar91@msn.com 
 
O enfoque do presente estudo diz respeito à historicidade do crime de tráfico de drogas ocorrido na década de 
2010 no Brasil. O objetivo fundamental é esclarecer sobre o fato do crime e do processo jurídico. A 
metodologia aplicada é baseada em pesquisa no site Wikipédia (última edição, Janeiro/2108), sobre o traficante 
Antonio Francisco Bomfim Lopes, conhecido como Nem da Rocinha, nascido no Rio de Janeiro em 1976, 
preso em 2011 por tráfico de drogas e outros crimes. Em junho de 2016 ganhou uma biografia escrita pelo 
jornalista inglês Misha Glenny, após uma série de entrevistas que Nem o concedeu na cadeia. Em 2018 Nem 
foi condenado a 66 anos de prisão, vale ressaltar que no Brasil a pena máxima é de 30 anos, prevista no Art. 75 
do CP, mas em 2012, durante o mandato de José Sarney, foi aprovado pelo senado, um anteprojeto que 
aumentou em 10 anos o limite de pena somado à outra, não ultrapassando 40 anos totais, caso o condenado 
cometa outro crime durante o cumprimento de pena de um crime anteriormente praticado e julgado. 
 
Palavras-chave: Tráfico. Nem da Rocinha. Direito Penal. 
 
Cód. R_080 

CRIMES NO TEMPO E NA HISTÓRIA: CRIMES SEXUAIS DAS DÉCADAS DE 2000/2010 
 

Fablicio Faria, Josué de Freitas Martins, Maria de Lourdes S. S. C., Jorge Clécio de Morais Dias 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: fabliciofaria@outlook.com, jorge.dias@fatene.edu.br, jota_bf3@icloud.com, 
vitoriasivamlssc@gmail.com 
 
O norte do presente trabalho é mostrar ao leitor que devido a constante mudança da sociedade as leis também 
mudam, assim como suas penas e os tipos de crimes. As décadas trabalhadas são as de 2000 e 2010. 
 
Palavras-chave: Crime. Direito. Lei. 
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Cód. R_081 

DAVID HUME E O UTILITARISMO INGLÊS 
 

Antonia da Conceição Vieira dos Santos, Érika Bataglia Magalhães, Valdiana de Andrade Costa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: erika.bataglia@fatene.edu.br, valdiana_costa@yahoo.com, vieiraconceicao.cs@gmail.com 
 
O presente estudo buscou compreender o pensamento do autor em relação à moral, contrapôs-se às posições 
racionalistas buscando fundamentar a moral sob o comando da razão, e na vida da sociedade enquanto ação 
que agrada ou não às pessoas. O objetivo fundamental é verificar se sua moral está diretamente relacionada 
com a necessidade da justiça para todos, com a importância da utilidade pública de cada ação e com a 
disponibilidade pessoal de praticar a benevolência. Metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, refere-se à 
sessão IV do décimo primeiro capítulo do livro Fundamentos de Filosofia do Direito (ROCHA, 2014). O 
presente estudo é resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre a fundamentação da moral no pensamento 
filosófico de Hume, que considera que todo o conhecimento possui origem na experiência, sendo as impressões 
sensíveis as suas unidades básicas. Defendendo que existem ideias que se distinguem quanto ao grau de 
vivacidade. Desenvolvendo sua teoria através de um método experimental de raciocínio. Hume acreditava que 
o ser humano, pela sua potencialidade e inteligência pode resolver todos os problemas filosóficos da vida. Os 
sentidos captam a experiência social. Procurou-se avaliar a dimensão altruísta de sua moral considerando a 
justiça, a utilidade e a benevolência como conceitos principais para garantir tal fundamentação. Por fim, 
conclui-se que, embora o caráter descritivo predomine em sua teoria, ela não é inteiramente desprovida de 
pretensão prescritiva. Será ainda necessário discutir em que consiste essa pretensão, isto é, o que ela busca 
prescrever. 
 
Palavras-chave: Hume. Experiência Social. Utilidade Jurídica. Impressões. 
 
Cód. R_082 

DE ONDE VEM A COR DA PELAGEM DO DÁLMATA UMA BREVE REVISÃO 
 
Ana Carolina Ribeiro Barroso, Claudio Henrique de Almeida Oliveira, Lucas Feitosa Castelo Branco, Patrícia 

Albuquerque Santiago 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: ana_acrb1995@hotmail.com, claudiohenriqueao@gmail.com, lucasfeitosacb@gmail.com, 
pati_albu@hotmail.com 
 
A raça Dálmata é muito famosa na história da humanidade e no cinema mundial, apresentam cor de pelagem 
branca puro, com pintas pretas ou pintas fígado segundo seu padrão racial. O objetivo deste trabalho é relatar 
os mecanismos genéticos que determinam a cor da pelagem dos cães da raça Dálmata, por meio de revisões 
baseadas em livros, revistas e artigos científicos. A epistasia é o mecanismo genético que controla a cor da 
pelagem nos dálmatas. Ela é um tipo de interação na qual um par de genes inibe que outro par, não alelo, 
manifeste seu caráter. O gene inibidor é chamado de epistático e o inibido é o hipostático. Na pelagem dos 
dálmatas três lócus são importantes na determinação das cores: lócus B, E e D. O lócus B é responsável pela 
concentração de eumelanina, que influência na pigmentação das pintas pela cor preta (BB/Bb) ou fígado (bb). 
O lócus E é responsável pela concentração da feomelanina que promove a pigmentação amarelada somente em 
genótipos recessivos. O lócus D determina a intensidade de coloração, pois o seu gene dominante permite a 
coloração uniforme e intensa, já o seu gene recessivo, dilui a coloração, deixando a pelagem 
azulada/acinzentada. Contudo, foi observado que o conhecimento do comportamento dos genes na 
determinação das cores de pelagem da raça é uma ferramenta importante para que os criadores consigam 
manter o padrão racial, concluindo que um cão pode apresentar fenótipo característico para a raça, mas portar 
os genes que levariam as cores fora do padrão racial. 
 
Palavras-chave: Epistasia. Lócus. Cor. Genótipos. 
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Cód. R_083 

DEFINIÇÃO DE PROTOCOLO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE “FIV” E “FELV” EM 
GATOS DOMÉSTICO 

 
Anderson Pinto Almeida, Barbara Helena de Lima Braz, Carlos Henrique Lobo, Karina Gatti de Abreu, Sarah 

Ary 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: anderson.almeida@fatene.edu.br, barbarahdlbg@gmail.com, carloshlobo@gmail.com, 
kakagda.kgda@gmail.com, sarahary@hotmail.com 
 
Diversas afecções acometem os felinos domésticos, dentre as quais, muitas não possuem tratamento efetivo, 
como é o caso das retroviroses. Tal fato torna relevante o estudo destas doenças, em virtude da baixa eficácia 
de cura, bem como para o melhor conhecimento do manejo dos animais infectados, visto que essas afecções 
apresentam majoritariamente caráter vitalício. Das retroviroses que mais acometem os felinos estão a 
imunodeficiência felina (FIV) e a leucemia felina (FeLV). O diagnóstico de FIV e FeLV é feito pela 
associação do exame clínico, geralmente inconclusivo, com exames laboratoriais complementares. Testes 
moleculares, como a reação em cadeia da polimerase (PCR), são eficientes para a detecção do DNA proviral. 
O objetivo deste trabalho foi comprovar a eficiência do protocolo molecular Nested PCR para diagnóstico de 
Fiv e FelV. Para tal, amostras de sangue de três gatos domésticos foram coletadas por meio de punção venosa e 
encaminhadas ao laboratório OnCells Biotecnologia. Para a Nested PCR, foram adotados os seguintes pares de 
primers: FF1 e FF2 para o primeiro ciclo, com um amplicon de 1325pb para a FIV e 490pb para a FelV. Para o 
segundo foi utilizada a combinação F14, F15, FE4 e FE7, com um amplicon de 1138 para FIV e 306 para 
FelV. Pela observação dos géis foi possível detectar bandas correspondentes às esperadas, porém outras bandas 
inespecíficas também foram observadas. Os resultados obtidos até o presente momento confirmam a 
capacidade de detecção do patógeno pela técnica empregada, porém novos ajustes de protocolo devem ser 
realizados.  
 
Palavras-chave: Retroviroses. Nested PCR. Felinos. 
 
Cód. R_084 

DESCRIÇÃO ANATOMO-SONOGRÁFICA DO TRATO REPRODUTOR MASCULINO DE 
PORQUINHOS-DA-ÍNDIA (Cavia porcellus) 

 
Ângela Sousa de Queiroz, Francisco Charles Barbosa Matias, Luma Morena Passos Freire, Michelle Costa e 

Silva, Tatianne Alexandre Azevedo Viliotti 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: angelsqce@hotmail.com, charlesmax93@hotmail.com, luma.freire@fatene.edu.br, 
michelle.silva@fatene.edu.br, tatianneviliotti@gmail.com 
 
Os porquinhos-da-índia são roedores que tem surgido com certa frequência na rotina clínica veterinária. Nesse 
contexto, percebe-se uma limitação no estabelecimento do diagnóstico devido à ausência de dados padrões da 
espécie em ferramentas auxiliares, como, por exemplo, na ultrassonografia. O objetivo deste estudo foi 
descrever o trato reprodutor masculino de porquinhos-da-índia com auxílio da ultrassonografia. Três machos 
Cavia porcellus, com aproximadamente um ano de idade e peso médio de 1 kg, hígidos, provenientes da 
Fazenda Haras Claro, foram submetidos ao exame ultrassonográfico do trato reprodutor através de um aparelho 
ultrassonográfico Mindray Z5 vet, com auxílio de uma sonda linear, utilizando frequência de 6,5 MHz. Foram 
visualizados e mensurados aspectos sonográficos dos testículos direito e esquerdo e da vesícula seminal. Os 
testículos se encontravam no interior da cavidade abdominal medindo, em média, 2,22 cm de comprimento e 1 
cm de espessura, possuíam formato elíptico, contorno regular, parênquima hipoecogênico de eco textura 
homogênea, ademais o mediastino testicular foi visualizado como uma linha hiperecogênica nítida ao centro da 
imagem longitudinal. A vesícula seminal apresentou-se em pares, com um formato tubular contorcido, 
contendo líquido hiperecogênico denso de relativa celularidade e aspecto heterogêneo em lúmen. A espessura 
média das vesículas seminais foi de 0,6 cm. A inclusão de dados referenciais, em ferramentas diagnósticas, 
para espécie, auxiliariam na resolução, no diagnóstico, no prognóstico e no sucesso de atendimento clínico de 
variadas enfermidades dos porquinhos-da-índia. 
 
Palavras-chave: Cobaia. Diagnóstico. Testículos. Ultrassom. 
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Cód. R_085 

DESMONTE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: UM DEBATE ACERCA DO DECRETO 
Nº. 8.805/2018 

 
Andressa do Nascimento Silva 

 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: andressadecinha30042013@gmail.com 
 
O presente trabalho se debruça a debater os efeitos que o decreto Nº. 8.805/2018 trouxe para a população 
usuária da proteção social básica através do método de análise crítica, o marxismo. Para sua construção foram 
utilizadas fontes bibliográficas e digital e análise empírica de estágio supervisionado em Serviço Social I e II 
na proteção social básica. O decreto-lei em análise foi promulgado no ano de 2016 e estabelece que os usuários 
que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) realizem o Castrado Único para Programas Sociais 
para que continuem o recebendo. Esse estudo fundamenta-se pela necessidade de debater tal problemática, pois 
sabemos que as políticas sociais estão sofrendo mudanças drásticas e sem o conhecimento da sociedade civil, 
sendo justificadas pela falsa crise mundializada do capital. Pela falta de informação e medo de perder o 
benefício, muitos usuários estão deixando de fazer o Cadastro solicitado e estão correndo o risco de perdê-lo, 
sendo que o prazo estabelecido é até 31 de dezembro de 2018. 
 
Palavras-chave: Assistência Social. Benefício de Prestação Continuada. Decreto Nº. 8.805/2018. Cadastro 
Único. Efeitos. 
 
Cód. R_086 

DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO DE CARCINOMA CANINO - RELATO DE CASO 
 
Euclides Rodrigues Pereira Júnior, Humberto Franco Silva, Michelle Costa e Silva, Richard Elaino de Oliveira 

Ferraz, Vitória Martiniano Martins Cavalcanti 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: euclidesrpjmedvet@hotmail.com, humbertofrancosilva123@gmail.com, michelle.silva@fatene.edu.br, 
richard.ferraz@fatene.edu.br, vitoria_marya@hotmail.com 
 
Lesões de pele em pequenos animais podem ser causadas por uma variedade de parasitas cutâneos, podendo 
também serem resultantes de processos neoplásicos. A análise citológica de lesões por meio de imprint ou 
punção aspirativa por agulha fina (PAAF) proporciona diagnóstico rápido, de baixo custo, auxiliando nas 
condutas clínica e cirúrgica, contribuindo para o melhor prognóstico do paciente. O objetivo deste trabalho foi 
relatar as alterações clínicas e citológicas observadas em paciente com carcinoma. Foi atendido no Hospital 
Veterinário Metropolitano de Caucaia um cão, macho, com 10 anos de idade, que apresentava uma lesão 
ulcerativa no plano nasal, desregular, despigmentação cutânea com pontos enegrecidos. Durante o atendimento 
o tutor relatou que a lesão era pequena e apresentou crescimento rápido em poucas semanas. Foram solicitados 
hemograma completo, dosagens bioquímicas de creatinina e alanina amino transferase (ALT) e análise 
citológica da lesão realizada com uso de escova citológica para remoção de celularidade no interior da lesão. 
No hemograma foi observada anemia com discreta anisocitose, policromasia e hipocromia; linfopenia e 
plaquetas gigantes. No exame bioquímico verificou-se aumento dos níveis de ALT. No laudo citológico da 
lesão foram observados numerosos neutrófilos, linfócitos e macrófagos em meio a hemácias e debris celulares; 
pequenos grupamentos de células epiteliais de alta relação núcleo/citoplasma e cromatina vesiculosa, com 
nucléolos evidentes, sugestivos de neoplasia epitelial maligna (carcinoma). Foi receitado tratamento de 
suporte, associado a crioterapia e quimioterapia antineoplásica. O diagnóstico citológico em casos de 
carcinomas é de relevante importância para o sucesso do tratamento e prognóstico do paciente. 
 
Palavras-chave: Cão. Neoplasia. Cito diagnóstico. 
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Cód. R_087 

DIAGNÓSTICO DO CICLO ESTRAL EM CADELAS: RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Átilla Holanda de Albuquerque, Francisco de Assis Vieira Feitosa Moreira, Isaac Neto Góes da Silva, Vanessa 

Porto Machado, Yago Marques Oliveira 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: assisfeitosamore@hotmail.com, atillla.holanda@hvm.vet.br, isaac.neto@uece.br, 
vanessa.machado@fatene.edu.br, yagomarqueso@gmail.com 
 
A dificuldade de identificar o momento ideal de acasalamento em cadelas nos motivou estudar a eficácia de 
métodos de diagnóstico da fase do ciclo estral. Foram utilizadas cadelas adultas, cíclicas (n=26) de diferentes 
raças atendidas no Hospital Veterinário Metropolitano de Caucaia no período de abril a setembro de 2018. 
Foram avaliados diferentes métodos de diagnóstico: (T1) avaliação comportamental, (T2) citologia vaginal, 
dosagem sérica de progesterona (CONTROLE). Ao exame comportamental, a receptividade das cadelas ao 
macho de libido comprovado foi classificada em: (A) fêmeas atrativas + não receptivas (pró-estro), (B) fêmeas 
atrativas + receptivas (estro), (C) fêmeas não atrativas + não receptivas (diestro/anestro). A citologia vaginal 
foi realizada utilizando o corante tipo Panótico rápido®. O percentual de células vaginais (para basais, 
intermediárias, superficiais nucleadas, superficiais anucleadas), células sanguíneas (eritrócitos, neutrófilos) 
foram analisados. A dosagem sérica de progesterona foi estimada por quimiluminescência. Foram utilizados os 
seguintes valores referência de dosagem sérica de progesterona: pró-estro: 0.1 a 1 ng/ml, estro: 1 a 14 ng/ml, 
diestro:15 a 80 ng/ml. A eficácia dos métodos foi comparada à dosagem sérica de progesterona. Os resultados 
serão apresentados de forma descritiva. O exame comportamental e a citologia vaginal demonstraram-se 
eficazes na determinação da fase hormonal do ciclo estral em cadelas (fase estrogênica ou fase progesterônica). 
Entretanto, a citologia vaginal demonstrou-se mais eficaz na determinação da fase específica do ciclo estral 
(pró-estro, estro, diestro, anestro). A citologia vaginal é mais eficaz do que a avaliação comportamental na 
determinação da fase do ciclo estral em cadelas. 
 
Palavras-chave: Cadelas. Ciclo estral. Diagnóstico. 
 
Cód. R_088 
DIFERENÇAS DE COMO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER ERA TRATADA NA DÉCADA DE 

90 E NA PRESENTE DÉCADA 
 

Dandhara Christie Braga, Ítalo Oliveira Lima, Tamitten Rays Íris Sousa, Waleria Loiola Nascimento 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: dandharabraga@gmail.com, nenolima@gmail.com, tamythen.rays20@gmail.com, 
waleria.0491@gmail.com 
 
A questão norteadora do presente estudo se volta para a forma como a violência doméstica sempre esteve 
presente na sociedade, fazendo vítimas mulheres das mais diversas classes sociais. Por ser vulnerável, frágil e 
muitas vezes dependente do agressor, tanto emocionalmente como economicamente, e sem um amparo judicial 
rigoroso e específico, por inúmeras vezes calaram-se e aceitaram as agressões. Foi necessário muitas vítimas 
sofrerem e pagarem com a própria vida para que o estado percebesse a gravidade da violência doméstica e 
apresentasse uma atitude positiva para amparar as vítimas, criando a lei 11.340/2006, mais conhecida como 
Maria da Penha. Mesmo com a criação da lei Maria da Penha, o número de mortes não parou de crescer, 
segundo o Data Folha 503 brasileiras são vítimas a cada hora. Com o crescimento exacerbado de mortes, em 
2015 foi criado a lei 13.104/2015 que altera o código penal para incluir mais uma modalidade de homicídio 
qualificado, o feminicídio: quando crime for praticado contra a mulher por razões da condição de sexo 
feminino. Por fim, a lei alterou o art. 1º da Lei 8072/90 (Lei de crimes hediondos) para incluir a alteração, 
deixando claro que o feminicídio é nova modalidade de homicídio qualificado, entrando, portanto, no rol dos 
crimes hediondos. Nesse trabalho focaremos nas diferenças de como os casos eram tratados e como são 
atualmente. Usaremos como exemplo dois casos reais brasileiros. 
 
Palavras-chave: Violência. Vítimas. Mulher. Lei. Feminicídio. 
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Cód. R_089 

DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR 
 
Antonia da Conceição Vieira dos Santos, Elaine Maria Mota Araújo, Lorena Alves Mota, Clécio Moraes Dias, 

Valdiana de Andrade Costa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: kelymagalhaes@gmail.com, laymotaj7@gmail.com, valdiana_costa@yahoo.com, 
vieiraconceicao.cs@gmail.com, vitoriasilvamissc@gmail.com 
 
O presente resumo tratara acerca do direito à convivência familiar que é tão importante quanto o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à 
liberdade. A nossa constituição diz que a “família é a base da sociedade” (art. 226) e que compete a ela, ao 
Estado, à sociedade em geral e às comunidades “assegurar à criança e ao adolescente o exercício de seus 
direitos fundamentais” (art. 227). O objetivo geral do referido trabalho é conduzir uma discursão a respeito da 
amplitude deste direito, dada a imprescindibilidade da convivência no seio familiar para o adequado 
desenvolvimento humano, bem como para a construção de nossa sociedade. Para o resumo buscou se 
referência em legislações especificas como constituição federal e o estatuto da criança e do adolescente. A 
pesquisa eleita para o trabalho é qualitativa e de cunho bibliográfico. Por fim, A convivência familiar é um 
direito fundamental de crianças e adolescentes garantido pela Constituição Federal (artigo 227) e pelo (ECA). 
Em seu artigo 19, o ECA estabelece que toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado por sua 
família e, na falta desta, por família substituta.  Os limites do dever de priorizar a convivência na família 
natural e de que forma a colocação em família substituta pode figurar como uma das alternativas legais para a 
proteção da criança e do adolescente, de modo a preservar-lhes o direito à uma vinculação afetiva. 
 
Palavras-chave: Direito. Família. Criança. Legislação. 
 
Cód. R_090 

DIREITO À IMAGEM 
 

Pávaro Marques Pessoa, Kely Cristina Saraiva Teles Magalhães, Vitória Silva Pessoa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: pavaromarques@gmail.com, profa.kelymagalhaes@gmail.com, vitoriaspessoa@gmail.com 
 
A tese inicial norteia a ideia de que cada indivíduo possui o direito de controle do uso de sua própria imagem, 
diante desse direito ser exposto apenas com o consentimento da pessoa. O objetivo fundamental é a proteção 
da personalidade, já que ninguém pode apropriar-se da imagem de outrem para obter proveito econômico ou 
financeiro, que caso venha a ser violado, acarretará consequências beneficiando a vítima. A metodologia será 
pesquisa bibliográfica e documental e, se baseará na Constituição Federal, artigo 5º incisos V, X e XXVIII, 
bem como no Código Civil de 2002, artigo 20º, que dizem respeito ao direito da personalidade de cada 
indivíduo, sendo intransmissíveis e irrenunciáveis. O intuito também é proporcionar discussão acerca 
dos meios de difusão de informação que, começaram a utilizar contratos que, na maioria, em tese, protegiam a 
integridade e a personalidade moral do indivíduo durante o programa, isso porque a violação do direito à 
imagem é consequência da invasão da vida privada do indivíduo, o que interfere, diretamente, na sua liberdade 
de expressão e de informação, acarretando em conflitos jurídicos na atividade midiática que os expõe. Por fim, 
conclui-se que o direito à imagem visa a possibilidade da utilização, por meio das empresas midiáticas, de 
forma correta sem que direitos da personalidade sejam infringidos e vida pessoal e privada de cada indivíduo 
sejam afetadas. 
 
Palavras-chave: Imagem. Proteção. Integridade. Personalidade. Constituição Federal. 
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Cód. R_091 

DIREITO DA PERSONALIDADE: DIREITO À INCLUSÃO DO NOME SOCIAL DA PESSOA 
TRANSEXUAL 

 
Adriele Roque, Enilda Esteves Alves, Francisca Helena, Francisco Cicero 

 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: adrieleroquedasilva@gmail.com, esteves.enilda@gmail.com, fcisso@gmail.com 
 
O presente trabalho tem por escopo analisar a amplitude do nome social e como este é referência para muitas 
pessoas e que deve existir reconhecimento e respeito. 
 
Palavras-chave: Direito da personalidade. Inclusão. Nome social. Pessoa transexual. 
 
Cód. R_092 

DIREITO DIVINO 1 
 

Luciano Bezerra, Marcia Rita de Sanctis, Érika Bataglia da Costa, Roberta Nascimento Coelho Araujo 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: bezerrabeach@yahoo.com.br, erika.bataglia@fatene.edu.br, marcia.sanctis@hotmail.com.br, 
robertacoellhho@hotmail.com.br 
 
Pretende-se neste artigo abordar o poder da classe dominante respaldada de uma superestrutura de dominação 
de classes, que impõem regras para uma composição social repleta de diferenças e de interesses, contudo essa 
dominação fica camuflada. METODOLOGIA: Refere-se à seção V, capítulo 16 da Obra de Rocha (2014). A 
revolução francesa vem reforçar a construção do sistema burguês e de alienação dos meios de produção e dos 
produtos do trabalho. A exploração e a valorização das coisas tiram a liberdade do homem. A força política do 
trabalhador deveria contrapor as bases econômicas dos que fazem o domínio de classes. O direito por sua vez 
tem papel de garantir um equilíbrio das relações de poder do estado e das classes dominantes. As contradições 
trazem consigo no mundo exterior uma evolução das relações sociais superiores de qualidade. O Direito se 
torna ferramenta de suma importância na defesa das contradições e oposições, quando da tomada de 
consciência crítica em virtude de uma ação política, já que a sociedade é composta de contradições e oposições 
incessantes onde direito entra para equilibrar. O Direito será provocado a mudanças de acordo a demanda 
social vigente. As relações sociais determinam as condições de vida de determinada sociedade, cabendo leis 
mais justas e um estado mais atuante em benefício do bem comum. 
 
Palavras-chave: Poder. Classe Dominante. Direito. 
 
Cód. R_093 

DIREITO DIVINO 2 
 

Fablício Faria, Josué de Freitas Martins, Maria de Lourdes Santos da Silva da Costa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: fabliciofaria@outlook.com, jota_bf3@icloud.com, vitoriasivamlssc@gmail.com 
 
O presente trabalho tem o objetivo de trazer ao leitor, casos reais e as devidas punições sofridas pelo infrator. 
Com o intuito de trazer clareza sobre o direito penal. 
 
Palavras-chave: Direito. Crimes. Lei. 
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Cód. R_094 

DIREITO DIVINO 3 
 

Fablício Faria, Josué de Freitas Martins 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: fabliciofaria@outlook.com, jota_bf3@icloud.com 
 
O norte do presente trabalho e apresentar ao leitor como a Igreja alienava os indivíduos para se manter no 
poder. 
 
Palavras-chave: Direito. Poder. Lei. Sociedade. 
 
Cód. R_095 

DIREITO DIVINO 4 
 

Fablício Faria, Josué de Freitas Martins, Erika Bataglia da Costa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: erika.bataglia@fatene.edu.br, fabliciofaria@outlook.com, jota_bf3@icloud.com 
 
O norte do presente trabalho é mostrar ao leitor o método utilizado pela Igreja para conquistar e tentar se 
perpetuar no Poder, através da alienação dos seus fiéis. 
 
Palavras-chave: Direito. Poder. Lei. Sociedade. 
 
Cód. R_096 

DIREITO DO NASCITURO 
 

Kely Cristina Saraiva Teles Magalhães, Antonia Jordânia Nogueira Silva de Freitas, Fernanda Paula Souza 
Morbeck 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: jordaniafreitass2@hotmail.com 
 
O presente resumo trata de um tema pouco abordado na atualidade, um assunto jurídico que tem como 
referência o começo da personalidade natural da pessoa humana, a necessária de explicar e mostrar os direitos 
do Nascituro. Buscar-se-á, preliminarmente, contextualizar a normatização da lei acerca desse assunto, 
mostrando que a nossa legislação ainda é pequena no que diz respeito à abordagem do tema. Para a referida 
pesquisa teremos o autor Sílvio de Salvo Venosa como referência, também usaremos uma abordagem reflexiva 
e tratamento teórico-crítico que contemple todo o conjunto que se pretende alcançar. Tema esse que é tão 
importante, recente e pouco abordado pela sociedade, onde no Direito Civil trata do direito à vida do embrião e 
dignidade da pessoa humana desde sua concepção, referindo-se à personalidade civil da pessoa que começa do 
nascimento com vida, pois o homem se torna sujeito de direitos, essa situação nos remete a noção de direito 
eventual, é possível ser beneficiário em testamento o ainda não concebido. Ressaltamos que por meio da leitura 
desse trabalho, que nos possibilitou o conhecimento da conscientização de que o embrião possui todos os 
direitos pertencentes a qualquer ser humano, como por exemplo: direito à vida, direito a dignidade da pessoa 
humana, direito a alimentos provisionais. 
 
Palavras-chave: Personalidade. Dignidade. Direitos do nascituro. 
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Cód. R_097 
DIREITOS DA PARTURIENTE: BENEFICIAMENTO DA INTRODUÇÃO DO ACOMPANHANTE 

NA SALA DE PARTO 
 
Debora de Alencar Teixeira, Helen Dayane Oliveira da Silva, Janaina dos Santos Silva, Maria Claudiene Pinto 

Sousa, Bruna Caroline Rodrigues Tamboril 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: bruna.tamboril@fatene.edu.br, deboraserva13@hotmail.com, diennesousa77@hotmail.com, 
helendayane22@gmail.com, janaiinadossantossilva@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: A Lei 11.108 de 2005 garante a parturiente o direito à presença de um acompanhante durante 
os diferentes momentos do parto, seja vaginal ou abdominal. A mulher vivencia uma vulnerabilidade, ficando 
repleta de dúvidas, expectativas e medos, logo a atuação do acompanhante, em consonância com a equipe 
durante o parto proporciona vários benefícios, como o empoderamento da paciente, alívio da dor, segurança no 
procedimento cirúrgico, redução no tempo do trabalho de parto, diminuição do risco de depressão pós-parto, 
além de fortalecer os vínculos afetivos, assim sendo sua a presença indispensável. OBJETIVO: Relatar a 
relevância do acompanhante na sala de parto. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de 
acadêmicos de enfermagem do 10º semestre em sala de parto em uma maternidade do estado do Ceará. Não 
necessita da habilitação do comitê de ética, pois não há experimentação humana. RESULTADOS: Observou-se 
a fragilidade e as diferentes manifestações emocionais das pacientes, em passar por tudo sem a presença de 
uma figura familiar. A ausência deste é decorrente da excessiva quantidade de leitos por sala de parto e 
estrutura reduzida, o que inviabilizaria a presença do acompanhante, por tornar o fluxo de pessoas inviável e 
dificultar o direito à privacidade das parturientes. Além das dificuldades da equipe em acompanhar todas as 
parturientes, devido ao número reduzido no quadro. CONCLUSÃO: Diante da problemática, é percebida a 
importância do acompanhante, bem como da estrutura da maternidade, do quadro adequado de funcionários. 
Cada item citado é imprescindível para promoção de um parto saudável e humanizado. 
 
Palavras-chave: Lei do Acompanhante. Parturiente. Sala de Parto. 
 
Cód. R_098 

DIREITOS DA PERSONALIDADE 
 

Gustavo Adam Silva Fabrício, Kely Cristina Saraiva Teles Magalhães 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: gustavo.adam@hotmail.com, profa.kelymagalhaes@gmail.com 
 
O presente resumo tratará acerca tratará acerca dos direitos da personalidade, suas características e suas formas 
de proteção, assim temos a proteção jurídica dos direitos da personalidade ratificado pela Constituição Federal 
de 88.O objetivo geral do referido trabalho é investigar o entendimento de alguns autores sobre a temática. 
Como objetivos específicos temos a conceito, características, fundamentos e sua natureza jurídica. Os direitos 
da personalidade podem ser conceituados como sendo aqueles direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade, e 
têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e suas projeções sociais como a vida, a 
integridade física, a honra, entre outros. Outra característica fundamental dos direitos de personalidade é que 
eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. A pesquisa eleita para o trabalho é de cunho documental e 
bibliográfico sendo uma pesquisa qualitativa. Para o referido resumo buscou-se referenciar nos autores Flávio 
Tartuce, Pablo Stolze e Gagliano Filho. Por fim, neste trabalho pôde se evidenciar que os direitos da 
personalidade podem ser considerados direitos fundamentais, pelo fato de que notadamente um dos direitos 
personalíssimos, o direito ao nome, preenche sim, todos os requisitos para ser considerado um direito 
fundamental. Prevalece o entendimento de que estes direitos são direitos fundamentais, pois não apenas pelo 
fato de serem direitos decorrentes do princípio maior, da dignidade da pessoa humana, mas também porque 
resultam da mesma proteção à subjetividade do ser humano. 
 
Palavras-chave: Direitos da personalidade. Direito fundamental. Constituição. 
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Cód. R_099 

DIREITOS HUMANOS E A VIOLÊNCIA POLICIAL 
 

Matheus da Silva Castro 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: matheusdscastro.ss@gmail.com 
 
Os direitos eminentes dos seres humanos são primordiais para a vida humana, associados à liberdade, 
igualdade, propriedade, segurança e vida. Portanto não pode ser negado a nenhum individuo por maior que seja 
a infração cometida diante da sociedade. A má utilização da autoridade policial e o desconhecimento sobre os 
direitos humanos acarretam que muitas vezes negando, tirando, e abusando desses direitos, cometendo crime. 
Entendemos que a segurança pública é de suma importância para a organização da sociedade, mas exige-se 
sempre um equilíbrio das forças militares para que possa praticar sua função sem ferir o direito do seu 
semelhante. Nos últimos anos a população vem sofrendo com os frequentes ataques vindo das forças policiais. 
As mortes cometidas por policiais brasileiros segue de forma crônica no Brasil. O Brasil teve no ano passado 
5.012 pessoas mortas por policiais, é o que mostra um levantamento feito pelo g1.globo.com, com base nos 
dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, mostrando a desordem do país. Essa pesquisa busca 
identificar quais os desafios enfrentados pela população brasileira acerca do abuso de autoridade cometido 
pelos policiais que ocasiona na morte dos cidadãos, tendo como objetivo relatar quais são os desafios e 
necessidades da população diante dos crimes realizados pela polícia militar. Os resultados iniciais por meio de 
dados bibliográficos, ressaltando que a pesquisa está em andamento. 
 
Palavras-chave: Direitos humanos. Capitalismo. Polícia. 
 
Cód. R_100 

DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA E A JUVENTUDE DE PERIFERIA DA CIDADE DE 
CAUCAIA 

 
Ana Isabelle Garcia Ferreira, Ana Patrícia de Andrade Pinto, Antônia Sônia do Nascimento Andrade, Fabrina 

Costa Braga 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: ana-isabele@hotmail.com, anapatria.a@hotmail.com, fabrinacosta93@gmail.com, 
soniaandradess@outlook.com 
 
RESUMO: A violência nas periferias tem crescido de forma alarmante, essa evidência nos proporciona 
inúmeras reflexões sobre a convivência dos jovens nesse ambiente e a intervenção estatal para combater tais 
acontecimentos. O objetivo deste artigo é analisar as expressões de violação de direitos humanos e contexto 
vivenciados pelo jovem envolvido nesse cenário, bem como a tensão e violência que paira sobre a cidade de 
Caucaia. Visando trazer o aprofundamento na discussão dos estigmas enraizados no que diz respeito aos 
pobres, negros e jovens das periferias. Identificar socialmente a lógica que se prevaleceu sobre esse público e 
toda essa violência associada ao mesmo. Como metodologia será utilizada a abordagem qualitativa com 
pesquisa do tipo bibliográfica e documental, a partir do levantamento de dados referente a natureza do assunto. 
Como pesquisas feitas no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, sede de 
Caucaia, que atua no atendimento do jovem autor do ato infracional. A pesquisa ainda está em andamento, 
todavia como resultados tem-se os pressupostos da existência diária da violação dos direitos humanos, que no 
cotidiano destes jovens se expressa por meio da falta de acesso à educação, saúde, lazer, segurança e condições 
básicas para manter uma vida de qualidade. Conclui-se que o que compõe a lógica do aumento da 
criminalidade e violência está diretamente ligada ao consumo e tráfico de drogas.  Palavras chave: Serviço 
Social. Direitos Humanos. Juventude. Atuação Profissional. 
 
Palavras-chave: Direitos da personalidade. Direito fundamental. Constituição. 
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Cód. R_101 

DIROFILARIOSE CANINA EM CADELA ATENDIDA NO HOSPITAL VETERINÁRIO 
METROPOLITANO 

 
Aline Feitosa, Karina Maria de Macedo Santos, Maria Eliane da Silva, Vitória Piquiá Uchôa 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: alinefeitosa12@yahoo.com.br, Kaquita.pets@hotmail.com, Kariina.macedo95@gmail.com, 
vpiquiamedvet98@gmail.com 
 
A dirofilariose canina é uma doença parasitaria de caráter zoonótico causada pelo nematódeo Dirofilaria 
immitis, e pode infectar cães, gatos, animais silvestres e o homem. A transmissão ocorre através do repasto 
sanguíneo por mosquitos do gênero Aedes, Anopheles ou Culex contaminados com o nematódeo. O objetivo 
desse trabalho foi relatar um caso clinico de uma paciente canina portadora de dirofilariose que foi atendida no 
Hospital Veterinário Metropolitano (HVM) em Caucaia-CE. Uma fêmea canina da raça Beagle de cinco anos 
foi atendida no HVM para a realização de exames de rotina. Durante a anamnese não foi possível encontrar 
evidencias clínicas da doença, como respiração ofegante, tosse seca e intolerância ao exercício. Foram 
solicitados exames de ecocardiograma e radiografia do tórax, mas nenhum apresentou evidencias do parasita 
adulto no coração. Porém no laudo do hemograma foi diagnosticado a presença de microfilárias que foram 
vistas no exame de gota espessa realizado no laboratório de patologia clínica veterinária do hospital. Foi 
prescrito para a paciente um tratamento com anti-helmíntico de ação sistêmica, além de orientações profiláticas 
como o uso de coleira ou spray repelente. Desta forma, conclui-se que os animais acometidos com a 
Dirofilaria immitis muitas vezes podem ser assintomáticos e é de suma importância o uso de repelentes como 
medida profilática. 
 
Palavras-chave: Dirofilariose. Zoonose. Canino. 
 
Cód. R_102 
DISCUTINDO BULLYNG COM ADOLESCENTES: UMA AÇÃO EDUCATIVA PROMOVIDA POR 

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
 

Ana Fátima Braga Rocha, Ana Lucia Lemos Martins, Antunes da Rocha Costa, Francisca Thainá Sousa, 
Suzanny da Silva Barbosa 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: ana.rocha@fatene.edu.br, analucialemos29@hotmail.com, antunesarocha@yahoo.com.br, 
suzanny2010@gmail.com, thaynasousa11@hotmail.com 
 
Projeto sobre Bullying para a comunidade ,principalmente jovens em fase escolar. Informações e dinâmica a 
respeito do tema, comunidade interagindo entre si. 
 
Palavras-chave: Bullying. Educação em saúde. Enfermagem. Violência. Repressão. 
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Cód. R_103 

DORAMECTINA EM FELINO – RELATO DE CASO 
 

Caio Igor Marcelino Martins, Karla Cindy Cavalcante dos Santos, Luiz Hernani Soares Bezerra Neto, Paula 
Bittencourt Vago, Vitoria Martiniano Martins Cavalcanti 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: caioigor_12@hotmail.com, cindy.cavalcante@hotmail.com, hernanyb.vet@gmail.com, 
paula.vago@fatene.edu.br, vitoria_marya@hotmail.com 
 
A sarna notoédrica, ou sarna felina, é uma dermatose parasitária, altamente contagiosa, causada pelo ácaro 
Notoedres cati, através do contato direto e/ou indireto, ocasionando principalmente dermatose pruriginosa e 
lesões escamosas, secas, com crostas e pele espessada. A Doramectina é um fármaco antiparasitário da classe 
das avermectinas indicadas para o tratamento de endoparasitas e ectoparasitas, incluindo a sarna notoédrica, e 
podem ser administradas principalmente por vias oral e subcutânea. O presente trabalho tem o objetivo de 
descrever a utilização da droga em um felino com sarna notoédrica. Um felino, macho, SRD, 1,5 de idade e 
pesando 5kg, foi encaminhado a consulta com histórico de emagrecimento, lesões na pele e prurido. ao exame 
clínico observou-se alopecia na cabeça até o pescoço, lesões com eritema, crostas e escoriações, prurido 
intenso, apatia, febre, além de linfoadenomegalia submandibular e pré-escapular. O exame de raspado de pele 
foi positivo pra escabiose felina. O protocolo terapêutico instituído foi 0,06 ml/kg de Doramectina a 1%, por 
via subcutânea, uma vez por semana durante 3 semanas. Após o tratamento, o animal apresentou rápida 
melhora no quadro clinico com aumento na ingestão de alimentos, sem febre, diminuição dos linfonodos e 
melhora na qualidade e integridade da pele. O paciente continuou sendo avaliado durante 3 meses e não houve 
sinal de reeinfestação ou sintomatologia clínica, e resultado negativo no raspado de pele e exame de fita. 
Assim, houve uma recuperação integral do animal tratado com Doramectina a 1%, após aplicação subcutânea, 
demonstrando grande eficácia no tratamento de gatos com sarna notoédrica. 
 
Palavras-chave: Notoedres cati. Felino. Doramectina. Sarna felina. 
 
Cód. R_104 

EFICIÊNCIA DE DOIS DESTILADORES INSTALADOS EM LABORATÓRIO DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 
André Henrique Pinheiro Albuquerque, Dirley Costa Rocha, Maria Josenir Rodrigues Lima, Raquel Siqueira 

Gomes, Sara Alves de Matos Angelim 
 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: andre.albuquerque@fatene.edu.br, dirley.rocha.79@gmail.com, eng.raquelsiqueira@hotmail.com, 
josennyangel@hotmail.com, saramgelim@gmail.com 
 
A água é um recurso natural fundamental a sobrevivência e a manutenção dos ecossistemas natural e 
produtivo. O desperdício da mesma tem sido um fator gerador e determinante de alguns problemas ambientais 
que o mundo vem enfrentando nas últimas décadas. Partindo do pressuposto que a água vem sendo 
desperdiçada e descartada de forma inadequada, o presente trabalho tem como foco principal, determinar o 
equipamento que tem a melhor eficiência para produzir água destilada analisando os destiladores do 
Laboratório de Química e do Laboratório de Solo, ambos utilizados nos cursos de engenharia da Faculdade 
Terra Nordeste – FATENE. Foram utilizados recipientes de 50L para coletar a água que o destilador 
descartava, o experimento foi dividido em seis tempos de cinco minutos cada, exceto o primeiro período, onde 
era cronometrado a partir do momento que se ligava a torneira até iniciar a destilação. Observou-se que o 
destilador do Laboratório de Solos leva um menor período para liberar a primeira gota de água, contudo, o seu 
descarte de água foi maior que o esperado, em consequência sua produção de água destilada foi menor (5 
minutos). O destilador do Laboratório de Química apresentou uma maior eficiência comparada ao outro 
destilador, o período para a primeira gota destilada foi superior ao anterior, entretanto a produção de água 
destilada foi eminente. Por fim, foi considerado que o laboratório de Química tem o menor descarte água e 
uma maior produção de água destilada. 
 
Palavras-chave: Água Destilada. Desperdício. Recurso Natural. Água Residual. Laboratório. 
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Cód. R_105 

ELABORAÇÃO DE UM CIRCUITO FLIP FLOP COMO FERRAMENTA DIDÁTICA AOS 
DISCENTES DOS CURSOS DE ENGENHARIA - FATENE 

 
André Henrique Pinheiro Albuquerque, Antônio Eduardo Cavalcante Ferreira, David Willame Arruda Maia 

 
Curso: Engenharia de Produção, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: andre.albuquerque@fatene.edu.br, davidala5@hotmail.com, educe3108@gmail.com 
 
Um circuito Flip Flop consiste em uma célula básica utilizada na construção de unidades de armazenamento de 
dados em dispositivos eletrônicos, sendo o principal elemento de memória encontrada em aparelhos 
computacionais, pois, quando pulsado, é capaz de servir como uma memória de um bit. O presente trabalho 
consiste em demonstrar o funcionamento de um circuito Flip Flop, demonstrando a importância dos 
componentes que o integra, explicando o seu funcionamento e a sua aplicação aos alunos da disciplina de 
Física 3, proporcionando uma melhor compreensão do conteúdo teórico abordado em sala de aula. O seu 
funcionamento inicia-se quando a bateria alimenta o circuito, dessa forma a corrente passa primeiro pelos 
resistores que terá a função de limitar a corrente que vai chegar aos outros componentes impedindo que queime 
ou sobrecarregue os mesmos, após passar pelos resistores a corrente chega aos capacitores que tem a função de 
carregar e descarregar alimentando as bases dos transistores, como se trata de um circuito oscilador quanto um 
capacitor descarrega, está automaticamente carregando ou outro e acendendo o LED  que esta interligado ao 
transistor que recebeu o sinal do capacitor descarregado, assim o capacitor que carregou passa o sinal para o 
outro transistor que vai carregar o outro capacitor e acender o outro LED  ficando assim nesse ciclo e oscilando 
as luzes entre os dois LEDs. A elaboração do circuito Flip Flop somada às contribuições da teoria auxiliaram 
no ensino experimental da disciplina de Física 3, proporcionando uma melhor formação do conhecimento dos 
discentes. 
 
Palavras-chave: Eletromagnetismo. Física experimental. Didática. Lógica sequencial. Eletrônica digital. 
 
Cód. R_106 

ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE TINTAS CONDUTIVAS A BASE DE DIFERENTES 
COLAS E GRAFITE 

 
André Henrique Pinheiro Albuquerque, Dariane Monteiro Viana, Jonata Sampaio Matos Marinho, José Lucas 

Sousa de Andrade, Rovenne Luiza Silva 
 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: andre.albuquerque@fatene.edu.br, darianeviana.7@gmail.com, jonata795@gmail.com, 
lucas.phy2@gmail.com, roveluiza@gmail.com 
 
A condutividade elétrica está presente em praticamente qualquer material existente na Terra, pois sua formação 
é detentora de átomos, que possuem cargas elétricas. Por sua vez, os mesmos são constituídos de moléculas 
ainda menores, prótons (positivos), nêutrons (neutro) e elétrons (negativos). A gama de pesquisas decorrentes 
na área da física experimental, possibilitou o surgimento de inovações tais como; a tinta condutiva que hoje é 
empregada em placas eletrônicas como substituto de fios, pois possui a capacidade de conduzir eletricidade, 
sem a obrigação de uma instalação elétrica. Este trabalho tem por objetivo avaliar a resistência elétrica das 
soluções de grafite a base de diferentes colas. Para a realização do presente trabalho foram utilizados cola 
fórmica, cola de isopor, cola branca, cola de PVC, esmalte base, grafite e aparelho multímetro. Para cada teste 
fora medidos dez mililitros de cola e cinco gramas de grafite. Após a mistura de cada solução, as mesmas 
foram pitadas sobre o papel 60 quilos em faixas de cinco milímetros de espessura por 50 milímetros de 
comprimento, sendo realizada cinco repetições de cada solução. Duas das soluções apresentaram bons 
resultados quando foram testadas as suas resistências elétricas: a cola formica e o esmalte base. As tintas 
condutivas de menores resistências elétricas podem se tornar uma alternativa de baixo custo as encontradas no 
mercado.  
 
Palavras-chave: Resistência elétrica. Materiais alternativos. Grafite. Cola. 
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Cód. R_107 

EMPODERAMENTO DOS PACIENTES SOB A ÓPTICA DA HUMANIZAÇÃO 
 

Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, Helen Dayane Oliveira da Silva, Israel Melo de Oliveira dos Santos 
Junior, Jamile de Paula Alves, Janaina dos Santos Silva 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: bruna.tamboril@fatene.edu.br, helendayane22@gmail.com, israel-junior_kael@hotmail.com, 
jamillea48@gmail.com, janaiinadossantossilva@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: A humanização na assistência de enfermagem visa a promoção de cuidados individualizados 
que promovam o empoderamento do público alvo acerca dos possíveis diagnósticos e medidas 
intervencionistas que serão necessárias durante o tratamento e promoção da saúde. OBJETIVO: Descrever a 
importância do empoderamento do paciente e seus impactos durante o tratamento clínico. METODOLOGIA: 
Consiste em um relato de experiência produzido por acadêmicos de enfermagem durante o estágio 
supervisionado nas unidades de atendimento terciárias no município de Caucaia. Propõem-se uma análise 
reflexiva do papel do enfermeiro no que tange o empoderamento de pacientes na promoção de medidas de 
enfrentamento e compreensão sobre seu caso clínico e tratamento. O trabalho não necessita de habilitação do 
comitê de ética, visto que não há experimentação humana. RESULTADOS: Observou-se a precariedade nas 
informações prestadas aos pacientes referentes aos possíveis diagnósticos frente a sua sintomatologia, causas 
da patologia, tratamento e medidas de prevenção e reabilitação. CONCLUSÃO: Faz-se necessário que o 
profissional de enfermagem atue embasado nos princípios da humanização, promovendo uma assistência 
holística, realizando orientações de acordo com cada medida e incluindo o paciente como ser social e 
biológico. 
 
Palavras-chave: Humanização. Empoderamento. Enfermeiro. 
 
Cód. R_108 

ERGONOMIA: PREVENÇÃO NA INCIDÊNCIA DE CASOS DE LER/DORT 
 

Ediney Linhares da Silva, Francisco Wagner Sousa de Lima, Luiz Adriano Campos Furtado 
 
Curso: Saúde, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: edineylinhares@gmail.com, fwslima79@gmail.com 
 
Considerando o grande aumento do número de casos das lesões por esforço repetitivo (LER/DORT), 
considerando, também, o desconforto que essas patologias causa em seus portadores, além dos custos que 
representa para as empresas e para o Estado, em decorrência dos afastamentos e aposentadorias por invalidez 
que a mesma provoca, este trabalho baseia-se na ideia de que grande parte dos casos registrados poderia ser 
evitado através da prevenção e, sob esse prisma, busca investigar os meios de promovê-la através da 
Ergonomia, por entender que a maioria dos registros decorre de situações originadas no ambiente laboral. 
Partindo da ideia de que o aumento do número de ocorrências de LER/DORT se deve à inserção das novas 
tecnologias e novos arranjos nas relações capital/trabalho com a consequente elevação das tensões em razão do 
aumento da competitividade ao longo das últimas décadas, o trabalho analisa o conceito e as características 
atribuídos a LER/DORT, a evolução do conceito de Ergonomia, suas características e finalidades e busca 
investigar métodos de ação que possam ser desenvolvidos na prevenção dos casos dessas patologias. Essa 
preocupação se justifica pelo fato de que as perspectivas são de que os casos de LER/DORT venham a crescer 
numa velocidade cada vez maior e, nesse contexto, o uso da Ergonomia como fator de prevenção, mesmo que 
venha a implicar em custos iniciais, será compensado pelo ganho obtido tanto na qualidade de vida dos 
trabalhadores quanto na sua produtividade e, desse modo, se traduzirá em ganhos econômicos para as 
empresas. 
 
Palavras-chave: LER/DOR. Prevenção. Ergonomia. 
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Cód. R_109 

ERITROBLASTOSE FETAL COMO HIPERSENSIBILIDADE TIPO II 
 

Ana Alice da Silva, Laís Gomes Araújo, Larissa Oliveira Dutra, Marcelo Bandecchi Botelho de Miranda, 
Nayana Kelly Maia Alcoforado Rios 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: anaalice.silva83@gmail.com, gomeslais173@gmail.com, larissa.dutra258@gmail.com, 
marcelo.miranda@fatene.edu.br, nayana.alcoforado@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: A Eritroblastose Fetal ou Doença Hemolítica do Recém Nascido é uma patologia decorrente 
da incompatibilidade sanguínea da mãe com o filho, mediada por anticorpos. OBJETIVO: Descrever através 
da literatura o processo da resposta imunológica na Eritroblastose Fetal. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica realizada no período de setembro de 2018, em bases de dados SciELO e LILACS. 
RESULTADOS: A doença se manifesta quando o fator Rh da mãe é negativo e do feto positivo. Na hora do 
parto, ocorre um refluxo de sangue do feto para a circulação materna e hemácias do filho são reconhecidas pelo 
sistema imune da mãe como estranhas, devido a presença do antígeno Rh. Os antígenos presentes em suas 
hemácias irão sensibilizar o sistema imune materno, produzindo anticorpos anti Rh e memória imunológica. 
Numa segunda gravidez de filho Rh+, esses anticorpos por serem da classe IgG conseguem atravessar a 
barreira hemato-placentária, invadindo o organismo do embrião, e agem recrutando proteínas para ativação do 
sistema de complemento e através da opsonização atraem fagócitos que vão destruir os eritrócitos fetais. 
CONCLUSÃO: A Eritroblastose fetal é resultante da presença de anticorpos anti-Rh maternos da classe IgG 
que reagem contra os eritrócitos fetais, devido ao livre acesso do IgG via placenta, podendo ser fatal. Nesse 
contexto, o enfermeiro exerce papel crucial na educação em saúde prestada, pois o pré-natal realizado de forma 
eficaz é capaz de evitar a reação imunológica maligna. 
 
Palavras-chave: Eritroblastose fetal. Imunologia. Imunoglobulina G. 
 
Cód. R_110 

ERITROBLASTOSE FETAL: UMA REAÇÃO PERIGOSA  DO SISTEMA IMUNOLÓGICO 
 

Enayle Nara Gonçalves dos Santos, Larisse Fernandes Neri, Luana Davia de Oliveira de Andrade, Mágila 
Maria Veras da Costa, Marcelo Bandecchi Botelho de Miranda 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: davylaoliveira30@gmail.com, enayle_nara@hotmail.com, larisseneri6@gmail.com, 
magilaveras4@gmail.com, marcelo.miranda@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: A Eritroblastose fetal, também conhecida como Doença Hemolítica do Recém-nascido, é 
uma doença hemolítica decorrente da incompatibilidade sanguínea da mãe com feto. Ocorre quando a mãe tem 
um tipo sanguíneo negativo, conhecido como Rh- e gera um filho positivo (Rh+). Na primeira gestação ou 
durante o parto, ocorre o contato com sangue e são produzidos na mãe anticorpos contra o fator Rh. 
Geralmente, a doença só acomete um segundo filho Rh+, devido a uma reação imunológica, causando assim 
deformações ou morte do feto, e até mesmo da mãe. OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho consiste em 
apresentar as características da doença hemolítica do recém-nascido e sua relação com o sistema imunológico, 
visando apresentar suas manifestações clinicas e as formas de evitar a doença. METODOLOGIA: Foi realizada 
uma pesquisa de revisão bibliográfica do tipo qualitativa, por meio de artigos científicos das bases de dados 
eletrônicas LILACS e Scielo. RESULTADOS: Nota-se que a exposição inicial ao antígeno leva a formação de 
anticorpos tipo IgM, sendo incomum a doença na primeira gestação. A exposição nas gestações subsequentes 
leva a produção de anticorpos tipo IgG (que cruzam a barreira placentária), levando, então, a manifestações 
clínicas, que podem levar à morte do feto. CONCLUSÃO: Se faz importante entender o processo imunológico 
na Eritroblastose fetal e as formas de prevenção da mesma, para assim evitar futuros transtornos para os 
envolvidos e fortalecer o trabalho preventivo do enfermeiro. 
 
Palavras-chave: Eritroblastose. Sistema imunológico. Prevenção. 
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Cód. R_111 

ESCLARECENDO DÚVIDAS SOBRE A REALIZAÇÃO DO AUTOEXAME DAS MAMAS E 
EXAME DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO 

 
Carolina Braga Rios Osterne, Greyce Kelly de Castro Mesquita, Hailton Teixeira Nascimento, Luis Adriano 

Freitas Oliveira, Maria Neila Rodrigues de Sousa 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: 777neila777@gmail.com, greycekellymesquita@hotmail.com, hailtonteixeira@gmail.com, 
luis.oliveira@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: O câncer de mama resulta de um aumento incontrolável de células anormais, que surgem em 
função de alterações relacionadas a diversos fatores (Brasil, 2013). O câncer de colo uterino é causado pela 
infecção persistente pelos tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). O exame citopatológico é 
realizado para detectar lesões e alterações cérvico-uterinas. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada por 
acadêmicos do curso de Graduação em Enfermagem, durante uma ação educativa sobre câncer de mama e colo 
uterino. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado por acadêmicos do curso de 
graduação em Enfermagem durante estágio supervisionado I. O público alvo foram mulheres que se faziam 
presentes na UBS Violete em Itapipoca – CE, no dia 26 de abril de 2018, que aguardavam atendimento do 
exame de prevenção. Foram utilizados slides ilustrativos, contendo imagens sobre a temática, juntamente com 
o material utilizado na coleta do Papanicolau para melhor entendimento das participantes. RESULTADOS: 
Inicialmente, os acadêmicos ressaltaram os conceitos do câncer de mama e câncer de colo uterino, sinais e 
sintomas, diagnósticos, tratamentos e a importância para as mulheres da realização periódica do exame. Foi 
abordada a necessidade da realização da mamografia para diagnóstico precoce da doença e maiores 
possibilidades de cura. CONCLUSÃO: Concluímos que ainda há muitas dúvidas, medo e constrangimentos 
das mulheres relacionados ao exame citopatológico, devido ideias preconcebidas, mitos e opiniões. Sendo 
necessário desmitificar crenças, insistir no autocuidado, disseminando informações sobre as formas de 
prevenção destas doenças, bem como promoção de intervenções educativas. 
 
Palavras-chave: Citopatológico. Prevenção. Câncer. Mamas. Útero. 
 
Cód. R_112 

ESTATISMO DE NICOLAU MAQUIAVEL 
 

Elaine Maria Mota Araújo, Jéssica Santos Malheiros da Silva Arruda, Erika Bataglia da Costa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: erika.bataglia@fatene.edu.br, jessica.santos.arruda@hotmail.com, laymotaj7@gmail.com 
 
O embasamento do presente estudo se dá na política eventualmente almejante da democracia expressa nas 
obras de Nicolau Maquiavel. O enfoque primordial é apresentar a vasta contribuição deste autor para a 
formação do bacharel em Direito por se tratar de um manual detenção, articulação e manutenção do poder. A 
metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, refere-se à Seção IV Capítulo 8 da obra de Rocha(2014), sendo 
enfatizada a temática O Estatismo de Nicolau Maquiavel. Seu trabalho é marcado por características 
historicamente conhecidas. Uma destas o fato de evitar que haja a confusão entre religião e política, apesar de 
movimentarem grandes massas devem coexistir de forma que caminhem harmonicamente sem que uma 
interfira na outra. Ele inaugura a ideia de Estado Laico, vindo a ser perseguido pela igreja. Por conseguinte, 
apresenta a Democracia como produto da negociação, fazendo vir à tona seu real intuito que era contestar a 
tirania e não a enaltecer. Assim é dada a importância de se fazerem alianças para uma melhor governabilidade. 
Consequentemente os fins não justificariam os meios de uma forma pejorativa, mas visando a obtenção de 
identidade, paz e justiça, sem abandonar os princípios éticos.  Notou-se com o estudo a importância do 
desprendimento da tirania e aderência da democracia dada em nosso ordenamento jurídico, onde fatores éticos 
não podem ser menosprezados, dada a relevância de fazer valer o uso da sabedoria em detrimento apenas da 
demagogia vulgarmente utilizada. 
 
Palavras-chave: Democracia. Estado. Ética. Poder. Politica. 
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Cód. R_113 

ESTOMATITE EM SERPENTES 
 
Ailana Quirino Dore, Karina Gatti de Abreu, Leônidas de Paiva Soares, Luma Morena Passos Freire, Rômulo 

Mateus Ferreira Girão 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: ailanadore.qd@gmail.com, kakagda.kgda@gmail.com, leonidaspaivass@gmail.com, 
lumamorenap@gmail.com, romulomfg1998@gmail.com 
 
A estomatite é uma afecção comum em serpentes e é caracterizada pela infecção da mucosa oral e tecidos 
próximos. Os sinais clínicos da estomatite geralmente são anorexia ou disfagia, sialorreia, paralisia da língua, 
gengivite, presença de equimoses e petéquias. O objetivo desse trabalho é revisar conhecimentos sobre 
estomatite. A formação de exsudatos pode estar relacionada a inflamação do trato respiratório, gastrointestinal 
ou da cavidade oral. As bactérias Aeromonas sp., Escherichia coli, Pseudomonas sp., Salmonella sp., 
Providencia sp., Klebsiella sp., e Proteus sp. são comuns tanto da microbiota oral de serpentes hígidas como 
da de animais com estomatite e também estão presentes nas fontes de água de animais em cativeiro e de vida 
livre. Portanto, infere-se que fatores nutricionais, estresse, iatrogenia, condições inadequadas de manejo como 
umidade elevada e baixa temperatura podem desencadear um desequilíbrio da microbiota oral e na resposta 
imunológica desses répteis ocasionando quadros de estomatite. Os casos mais severos podem culminar em 
pneumonia por aspiração, infecções oculares e perda de dentes podendo evoluir para osteomielite. Para 
diagnóstico recomenda-se realizar swab da mucosa oral e das lesões para isolamento microbiológico e 
antibiograma. Para os casos mais graves, o tratamento consiste na limpeza e remoção de debris celulares, 
desinfecção com solução de clorexidina diluída em soro fisiológico, antibioticoterapia sistêmica e fluido 
terapia. Diante do exposto conclui-se que a estomatite é uma afecção comum de serpentes e que pode ser 
tratada com uma terapia adequada. 
 
Palavras-chave: Serpente. Antibioticoterapia. Infecção. Inflamação. 
 
Cód. R_114 

ESTRESSE COMO FATOR INFLUENCIADOR DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
 

Ana Alice da Silva, Laís Gomes Araújo, Larissa Oliveira Dutra, Nayana Kelly Maia Alcoforado Rios, 
Valmirlan Fechine Jamacaru 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: anaalice.silva83@gmail.com, gomeslais173@gmail.com, larissa.dutra258@gmail.com, 
nayana.alcoforado@gmail.com, valmirlan.jamacaru@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais danos à saúde no Brasil, visto 
que representa um considerável fator de risco para doenças cardiovasculares, as quais constituem a principal 
causa de morbimortalidade no país. OBJETIVO: Revisar estudos recentes sobre a relação da Hipertensão 
Arterial com o fator ambiental Estresse. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de pesquisa retroativa 
bibliográfica, na qual os resultados obtidos foram de bases indexadas, SciELO e LILACS, onde foram 
encontrados 20 artigos e selecionadas 10 publicações. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos 
científicos disponíveis na íntegra, de língua portuguesa, ano de publicação 2007 a 2018. RESULTADOS: Em 
todos os artigos pesquisados foi constatado que a elevação da pressão arterial decorrente do estresse é 
caracterizada por alterações autonômicas na contratilidade e na resistência vascular periférica. Em pessoas 
predispostas geneticamente a desenvolver a hipertensão, o estresse demasiado é capaz de produzir um 
espessamento das paredes arteriais que, continuamente, pode contribuir no desenvolvimento da hipertensão 
permanente. CONCLUSÃO: Dos 10 artigos selecionados, 100% apontam a hiperatividade do sistema nervoso 
simpático, representada pelo estresse, como fator atuante na fisiopatologia da Hipertensão. 
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Estresse Psicológico. Fatores de Risco. 
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Cód. R_115 

ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE ESCÓRIA DE UMA SIDERÚRGICA COMO COMPONENTE 
JUNTO AO TRAÇO DA ARGAMASSA 

 
Antônio Claudio de Sousa Silva¹, Everton Moura Ferreira¹, Ricardo Clayton Sales¹, Wendel Gomes Linhares¹, 

André Henrique Pinheiro Albuquerque² 
 
¹Alunos Engenharia de Produção, Turma EP 2433 (FATENE), ²Orientador 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: andre.albuquerque@fatene.edu.br, antonioclaudio.s@bol.com.br, evertonmouraferreira@gmail.com, 
sales.clayton@gmail.com, wendelgomes.eng@gmail.com 
 
A proposta é de avaliar e estudar os efeitos da incorporação da escória de uma siderúrgica como componente a 
ser adicionada no preparo do traço da argamassa para aplicação na construção civil. Dessa forma, o estudo 
apresenta dados iniciais, a partir dos ensaios realizados no laboratório da Faculdade Terra Nordeste, em 
Caucaia/CE, para indicar a potencialidade do uso do material para aumento da resistência do traço da 
argamassa usado nos mais diversos tipos de aplicação no âmbito da construção civil, tendo em vista que a 
escória é um resíduo não-metálico que não tem outra aplicação, a não ser o descarte. Foram avaliadas misturas 
formadas por cimento-areia, cimento areia/escória a 50%, cimento-escória na granulometria 3/8” e, cimento-
escória  na granulometria 5/16”, com base nos preceitos da ABNT NBR 7222. Dessa forma, através dos 
ensaios de resistência a compressão realizados no Laboratório para resistência à compressão conclui-se que os 
corpos de prova confeccionados para este projeto com a incorporação da escória de siderúrgica como substituto 
para a areia junto ao traço de argamassa podem ser utilizados, uma vez que os limites para a resistência à 
compressão exigidos pela ABNT foram obedecidos. Portanto a incorporação da escória junto ao traço de 
argamassa pode ser uma alternativa para sua utilização na construção civil sem fins estruturais. 
 
Palavras-chave: Resíduo. Reengenharia. Argamassa. 
 
Cód. R_116 

ESTUDO DAS VARIAÇÕES ANATÔMICAS PRESENTES NA CAVIDADE NASAL E SEIOS 
PARANASAIS EM EXAMES DE TC 

 
Aumerinda Evangelista de Andrade, Kariane Ferreira Pinho Rodrigues, Lorena Maria Teles Venancio, Marília 

Silva Soares 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: aumerinda.andrade@gmail.com, karianerodrigues16@hotmail.com, lorenamaria57988@gmail.com, 
mariliasoares287@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Os Seios Paranasais (SP) são extensões cheias de ar que se desenvolvem como expansões das 
cavidades nasais. A Tomografia Computadorizada (TC) é o exame de escolha para demonstrar com detalhes a 
anatomia normal e anormalidades anatômicas dos seios paranasais. OBJETIVO: Identificar as variações 
anatômicas e da cavidade nasal e dos seios paranasais de maior e menor prevalência em exame de TC. 
METODOLOGIA: Estudo de revisão retroativa bibliográfica, utilizando a base indexada Scielo, Ebsco, 
Bireme, teses e sites especializados em radiologia, nestes foram avaliados 15 artigos, sendo selecionados 08, 
usado como critério de exclusão os artigos que abrangiam variações anatômicas, porém por exame radiológico. 
RESULTADOS: Observou-se que variações na anatomia dos seios paranasais, concha média e concha superior 
são achados frequentes, sendo o desvio de septo nasal o tipo de variação mais encontrado (62,5%), seguido 
pelo processo uncinado (50%), a concha bolhosa e as células de Haller foram igualmente detectadas em 37,5% 
dos artigos, bula etmoidal encontrada em 25%, sendo a pneumatização do corneto superior e alteração da 
concha inferior os tipos de variações menos encontradas com 12,5% cada. CONCLUSÃO: Dos artigos 
avaliados, constatou-se que a variação mais prevalente foi o desvio de septo nasal, e as variações com menor 
frequência foram pneumatização do corneto superior e alteração na concha inferior. 
 
Palavras-chave: Seios paranasais. Variações anatômicas. Tomografia computadorizada. 
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Cód. R_117 
ESTUDO LONGITUDINAL DA INCIDÊNCIA DE INTERMAÇÃO EM ANIMAIS DE COMPANHIA 
 

Gabriela Falcão Almeida Cavalcante, Ianca Gouveia Lins, Isabelle Holanda Bezerra, Lara Caise Carneiro, 
Lívia de Araújo Fontenelle 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: gabrielafalcaoac@hotmail.com, iancalins@hotmail.com, isabellebezerra15@hotmail.com, 
laracaise@gmail.com, livinha.af@hotmail.com 
 
A internação é uma síndrome emergencial caracterizada por distúrbio na termorregulação, ocorrendo um 
aumento na produção de calor de forma desproporcional a sua dissipação, levando a uma lesão tecidual 
térmica. O presente trabalho objetivou fornecer mais dados e informações sobre este tema para diminuir a 
ocorrência e mortalidade dos animais acometidos com esta síndrome. Foi realizado um estudo longitudinal em 
12 estabelecimentos de pronto atendimento em Fortaleza, Alagoas, Recife, Natal e Mossoró para acompanhar a 
incidência de casos de internação em pequenos animais. Foram recebidos em pronto atendimento com esse 
quadro 823 animais durante o período de julho de 2015 a setembro de 2018. Os pacientes apresentaram média 
de 42,4 graus de temperatura retal e 41,5 graus de temperatura periférica medida com o termômetro de leitura 
infravermelho. Nos casos mais severos o paciente apresentava média de 44 graus superficial e diminuição 
acentuada de temperatura retal para valores inferiores a 35 graus. O horário de atendimento mais comum eram 
entre 10 horas da manhã e 16 horas da tarde. Os exames hematológicos estiveram normais nos casos mais 
brandos e alterações nos níveis de ALT para valores superiores a 800u/i nos pacientes com quadros mais 
severos. O prognóstico para esta enfermidade é variável, sendo na maioria das vezes fatal, vindo ao óbito em 
média de 2h à 2h30min após o aparecimento dos sintomas. Contudo, a internação pode ser solucionada se 
houver uma intervenção rápida e eficaz, assegurando à vida e a estabilização das funções vitais do animal. 
 
Palavras-chave: Internação. Síndrome. Temperatura. Óbito. 
 
Cód. R_116 

EXAME RADIOGRÁFICO EM JIBÓIA (Boa constrictor) 
 

Ângela Sousa de Queiroz, Átilla Holanda de Albuquerque, Guilherme Duarte Peixoto Soares, Luma Morena 
Passos Freire 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: angelsqce@hotmail.com, atilla.holanda@hvm.vet.br, guilhermedpsvet@hotmail.com, 
luma.freire@fatene.edu.br 
 
O exame radiográfico em serpentes é utilizado para auxílio no diagnóstico de diversas enfermidades. Bastante 
utilizado por ser um método não invasivo e de fácil execução. Importante na clínica para detecção de 
enfermidades gástricas, respiratórias, urogenitais e ósseas. Os posicionamentos utilizados em serpentes são 
latero-lateral onde avalia-se crânio, coluna vertebral e sistemas digestório, respiratório, urinário, reprodutor e 
cardiovascular; e ventro-dorsal, onde avalia-se crânio, costelas, coluna vertebral e demais sistemas. São 
necessários conhecimentos específicos acerca do tempo de exposição e pico de tensão, além de uma boa 
contenção e posicionamento para que a imagem gerada seja nítida e sem artefatos que possam atrapalhar o 
diagnóstico. O objetivo deste trabalho foi relatar a técnica radiográfica utilizada em um espécime de Boa 
constrictor, proveniente do parque zoológico municipal de Fortaleza, encaminhada para exame radiográfico no 
Hospital Veterinário Metropolitano de Caucaia apresentando anorexia prolongada. No boídeo em questão 
foram feitas duas projeções, uma latero-lateral e outra ventro-dorsal utilizando a contenção física contendo a 
cabeça ao pressionar, levemente, o osso quadrado, bilateralmente, e contendo o corpo do animal em correto 
posicionamento sobre o cassete e disparando em seguida. Foi usado aparelho radiográfico MED modelo 1000 
MA com pico de tensão em 65 KV e tempo de exposição de 0,08 segundos. A técnica radiográfica mostrou-se 
satisfatória resultando em imagens de qualidade. No entanto, não foram detectadas alterações que justificassem 
seu longo tempo de anorexia. 
 
Palavras-chave: Boídeo. Radiografia. Réptil. Diagnóstico por imagem. Anatomia. 
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Cód. R_119 

FATORES MOTIVACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
ENSINO MÉDIO (2018) 

 
Felipe Rocha Alves, Vanessa Santos de Castro 

 
Curso: Educação Física, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: proffelipe91@hotmail.com, vanessasdc07@outlook.com 
 
INTRODUÇÃO: Nas aulas de educação física a motivação é considerada um grande desafio e assume um 
papel fundamental no processo de intervenção pedagógica. Por isso, é amplamente aceito que o professor 
conheça os motivos que conduzam o escolar a prática de determinada atividade. OBJETIVO: Investigar os 
fatores motivacionais relacionados à participação nas aulas de educação física do ensino médio. 
METODOLOGIA: Estudo transversal, realizados com 444 adolescentes de ambos os sexos (56,3% masculino; 
14 e >18 anos), regularmente matriculados no ensino médio de uma escola pública da cidade de São Gonçalo 
do Amarante, Ceará. Foram coletadas informações sociodemográficas (sexo, idade, série, turno de estudo e 
participação nas aulas de educação física). Os fatores motivacionais foram avaliados pelo KOBAL. Utilizou-se 
o teste t independente para comparação das médias e o teste do qui-quadrado, adotando-se p?0,05. Todas as 
análises foram realizadas através do software IBM SPSSR Statistic 21.0. RESULTADOS: Em relação aos 
fatores intrínsecos, “gosto de atividades físicas” obteve a maior a média geral (4,30±0,8), sendo maior entre os 
adolescentes do sexo masculino comparados aos do sexo feminino (respectivamente, 4,57±0,7 vs 3,96±0,9; 
p=0,001). Em relação aos fatores extrínsecos “quero tirar boas notas” obteve a maior média geral (4,14±0,9), 
porém sem diferença entre os sexos masculino e feminino (4,06±1,0 vs 4,23±0,8; p=0,071). O fator “sou 
melhor que os meus colegas” apresentou a menor média geral (2,46±1,2). CONCLUSÃO: O principal fator 
motivacional foi “gosto de atividades físicas”. Os fatores motivacionais variam entre os sexos. Recomenda-se 
que outros estudos investiguem os fatores motivacionais com diferentes variáveis. 
 
Palavras-chave: Educação Física. Ensino Médio. Motivação. 
 
Cód. R_120 

FATORES RELACIONADOS AO PRÉ-NATAL TARDIO EM ADOLESCENTES: REVISÃO DE 
LITERATURA 1 

 
Francisca Claudia Rocha Marques 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: claudiamarquessga@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: A gravidez na adolescência é considerada um risco, podendo acarretar muitos perigos para a 
mãe e o bebê; quando aliado a isso houver uma adesão tardia à assistência pré-natal, torna-se uma situação 
ainda mais preocupante. OBJETIVO: Identificar os fatores relacionados ao pré-natal tardio em adolescentes a 
partir da literatura. METODOLOGIA: Estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo revisão sistemática 
de literatura. RESULTADOS: os resultados apontam que o receio do apoio familiar ineficaz à maternidade 
adolescente, é um dos fatores que têm efeito negativo sobre a aceitação da jovem à gravidez, desmotivando-a 
para realização dos cuidados pré-natais precoces; junto a isso, um inadequado acolhimento e atuação 
impositiva por parte dos profissionais perante uma gestação adolescente, gera insegurança, vergonha e receio 
de procurar o serviço de saúde por medo de julgamento de suas atitudes. CONCLUSÃO: Considera-se que são 
fatores decisivos para uma correta adesão ao pré-natal precoce na adolescência, um apoio familiar eficaz, junto 
a isso, um acolhimento da gestante adolescente nos serviços de saúde para as consultas pré-natais é de extrema 
importância, podendo representar  muitas vezes um fator decisivo para a seu início precoce,  adesão ou 
abandono. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Gravidez. Adolescência. Pré-natal. Cuidados. 
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Cód. R_121 

FATORES RELACIONADOS AO PRÉ-NATAL TARDIO EM ADOLESCENTES: REVISÃO DE 
LITERATURA 2 

 
Francisca Claudia Rocha Marques 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: claudiamarquessga@hotmail.com 
 
A gravidez na adolescência é considerada um risco, podendo acarretar muitos perigos para a mãe e o bebê; 
quando aliado a isso houver uma adesão tardia à assistência pré-natal, torna-se uma situação ainda mais 
preocupante. Nesse estudo objetiva-se Identificar os fatores relacionados ao pré-natal tardio em adolescentes a 
partir da literatura. Estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo revisão sistemática de literatura. Os 
resultados apontam que o receio do apoio familiar ineficaz à maternidade adolescente, é um dos fatores que 
têm efeito negativo sobre a aceitação da jovem à gravidez, um inadequado acolhimento e atuação impositiva 
por parte dos profissionais perante uma gestação adolescente, gera insegurança, vergonha e receio de procurar 
o serviço de saúde, o contexto cultural em que a jovem está inserida colabora com seu conceito de maternidade 
e determina a assistência buscada. Considera-se que são fatores decisivos para uma correta adesão ao pré-natal 
precoce na adolescência: um apoio familiar eficaz, junto a isso, um acolhimento da gestante adolescente nos 
serviços de saúde e uma atenção especial no contexto sociocultural o qual ela está inserida. 
 
Palavras-chave: Pré-natal. Gravidez na Adolescência. Cuidados. 
 
Cód. R_122 
FERRAMENTAS DA QUALIDADE: APLICAÇÕES NA REDUÇÃO DE CUSTOS PRODUTIVOS EM 

UMA EMPRESA PRODUTORA DE PÁS EÓLICAS NO ESTADO DO CEARA? 
 

Alan Florêncio Fernandes, José Ribamar Oliveira Cavalcante Junior 
 
Curso: Engenharia de Produção, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: allanfl20@hotmail.com 
 
O cenário nacional em 2018, apesar da evolução em relação aos últimos anos, ainda apresenta traços marcantes 
no âmbito econômico devido à crise que afeta o país desde 2014. A recuperação da indústria nacional se torna 
ainda mais difícil devido às características de um mercado globalizado e grandes empresas competindo com 
custos produtivos reduzidos. Cabe às empresas que queiram manter sua fatia de mercado ou mesmo que 
queiram utilizar a crise para ganhar espaço, que utilizem estratégias e ferramentas para reduzirem seus custos 
produtivos. As ferramentas PDCA e MASP são excelentes no que diz respeito à redução de custos produtivos, 
já que propiciam ao gestor uma capacidade de solucionar problemas que impactam no seu custo final do 
produto. Com base neste cenário, o presente trabalho visa mostrar por meio de um estudo de caso, como as 
ferramentas PDCA, MASP e outras ferramentas da qualidade podem ser utilizadas para reduzir os custos 
produtivos de uma grande empresa produtora de pás para Aerogeradores no estado do Ceará. 
 
Palavras-chave: Custos produtivos, PDCA e MASP. 
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Cód. R_123 

FIXAÇÃO DE FRATURA DE CALCÂNEO UTILIZANDO A TÉCNICA DE FIOS DE BANDA DE 
TENSÃO ASSOCIADOS AO USO DE PLACAS ÓSSEAS 

 
José Ernane de Castro Moura Junior 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: ernanejr@live.com 
 
A fratura de calcâneo é uma lesão muito incapacitante porque destrói a capacidade do músculo gastrocnêmio, 
juntamente com o restante dos mecanismo do tendão calcâneo comum de impedir a hiperflexão da articulação 
do tarso, resultando em posição plantígrada. O objetivo deste trabalho é relatar o procedimento para a correção 
de fratura de calcâneo. Um cão da raça SRD de 2 anos de idade deu entrada no hospital veterinário 
metropolitano (HVM) após sofrer um atropelamento, por meio de uma radiografia foi constatado uma fratura 
por avulsão de calcâneo. A abordagem cirúrgica se deu de forma lateral, com deslocamento medial do tendão 
do músculo extensor digital superficial, onde a fixação se deu pelo uso da técnica de banda de tensão associada 
com o fio de Kirchner , onde o músculo flexor digital foi liberado da tuberosidade, por meio de incisão do 
retináculo lateral e afastado medialmente,2 fios de Kirchner com o diâmetro 1.6mm foram colocados lado a 
lado o mais longe medial e lateral possível depois fios em banda de tensão de aço inoxidável de diâmetro 0.8 
mm foram colocados para comprimir a fratura em seguida foi colocado uma placa óssea reconstrutiva na face 
medial do calcâneo entre o tendão e o osso . Podemos dizer que os fios de Kirchner associados com a banda de 
tensão e placas ósseas foi bastante efetivo para a fratura apresentada neste caso. 
 
Palavras-chave: Fratura. Banda de tensão. Placa óssea. 
 
Cód. R_124 

GRANULOMA EOSINOFÍLICO EQUINO 
 

Karina Maria de Macedo Santos, Paula Bittencourt Vago 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: kariina.macedo95@gmail.com, paula.vago@fatene.edu.br 
 
O granuloma eosinofílico, também conhecido como granuloma colagenolíticonodular equino ou necrobiose 
nodular, é uma lesão nodular não neoplásica comum dos equinos. Apesar de ter uma etiopatogenia não muito 
bem esclarecida, acredita-se que seu aparecimento esteja relacionado com  hipersensibilidade à picada de 
insetos e traumas. A incidência desta patologia não está relacionada a fatores como idade, raça ou sexo. São 
nodulações que ocorrem mais comumente no pescoço, cernelha, membros e região lombar, são arredondadas, 
firmes, bem circunscritas, com 0,5 a 10 cm de diâmetro, não alopécicas, e, geralmente, não causam prurido, 
dor e ulcerações. O diagnóstico baseia-se na anamnese e no exame físico, sendo confirmado através do exame 
histopatológico. Microscopicamente observam-se focos eosinofílico, irregulares variando de tamanho, 
compostos de eosinófilos de granulados e de colágeno degenerado. Os focos de colagenólise podem formas 
estruturas chamadas de “figuras em chamas” que são geralmente rodeadas por um infiltrado inflamatório 
eosinofílico intenso acompanhado de reação granulomatosa composta de macrófagos e as vezes células 
gigantes. A escolha do tratamento depende do número de nódulos e do tipo das lesões, o prognóstico é bom, 
mas quando a lesão é muito grande ou já está mineralizada a terapia com corticosteroides(intra lesional ou 
sistêmico) pode não surtir efeito, nesses casos recomenda-se remoção cirúrgica. Sendo assim, vale salientar a 
importância do exame histopatológico para o diagnóstico correto, pois permite a escolha de uma terapia eficaz. 
Apesar de ser considerada uma doença comum em equinos, os relatos de granuloma eosinofílico são escassos 
no Brasil. 
 
Palavras-chave: Granuloma Eosinofílico. Dermatologia. Histopatológico. Equino. 
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Cód. R_125 

HABRONEMOSE CUTÂNEA EM EQUINO 
 

Aurélia Cristina Gomes Ribeiro, Paula Bittencourt Vago 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: aureliacris1@hotmail.com, paula.vago@fatene.edu.br 
 
A habronemose cutânea é causada pelas larvas dos parasitas Habronema spp. e Drashia megastoma. É uma 
enfermidade que causa prejuízos estéticos e queda de rendimento do animal. É importante sabermos seu ciclo, 
o que a causa e como evitá-la. 
 
Palavras-chave: Habronema sp. Hipersensibilidade. Tecido granulomatoso. 
 
Cód. R_126 

HEMOFILIA A VERSUS HEMOFILIA B 
 
Ana Luiza Feitosa Vasconcelos, Jhennyfher Moura Oliveira, Lucas Costa Rabelo, Rebeca Gomes de Oliveira, 

Valmirlan Fechine Jamacaru 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: becaoliveira57@gmail.com, jhennyfhermoura1@gmail.com, lucas.costa1433@gmail.com, 
luizaaafv@gmail.com, valmirlan.jamacaru@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: A hemofilia é uma coagulopatia hereditária de gene recessivo ligado ao cromossomo X, 
sendo maior sua ocorrência em pessoas do sexo masculino. OBJETIVO: Pontuar as principais diferenças e 
semelhanças entre as hemofilias A e B. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão de literatura, utilizando 
livros, 05 artigos científicos e uma monografia para reunir e sintetizar os principais aspectos abordados. 
RESULTADOS: As hemofilias A e B são consequências da síntese defeituosa dos fatores VIII e IX, 
respectivamente. Apesar de apresentarem as mesmas manifestações clínicas, a principal diferença entre ambas 
é a dosagem dos fatores específicos. CONCLUSÃO: A hemofilia acomete um número considerável de 
pacientes e por não ser uma doença de fácil diagnóstico, é de grande importância que os profissionais da saúde 
se atentem sobre suas características e elementos que possibilitem sua distinção, para que assim seja aplicado o 
melhor tratamento. 
 
Palavras-chave: Hemofilia A. Hemofilia B. Coagulopatia. Fatores de coagulação. 
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Cód. R_127 

HERNIORRAFIA MODIFICADA UTILIZANDO O MÚSCULO OBLÍQUO ABDOMINAL 
INTERNO: RELATO DE CASO 

 
Karina Gatti de Abreu, Richard Elâino de Oliveira Ferraz, Sabrina de Fatima Maia Calixto, Suellen Brandão de 

Mesquita 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: kakagda.kgda@gmail.com, richard.ferraz@fatene.edu.br, sabrinamaia_@hotmail.com, 
suellen_brandao@hotmail.com 
 
Hérnia diafragmática define-se como a passagem da parte do conteúdo abdominal para o interior da cavidade 
torácica através de uma deformidade no diafragma. Sua etiologia é traumática ou congênita, sendo comum em 
pequenos animais. Os sinais mais comuns são: dispneia, apatia, prostração e inquietação. Este quadro é uma 
emergência médica que requer intervenção cirúrgica para resolução e tem como tratamento de eleição a 
herniorrafia. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de hérnia diafragmática através de intervenção 
cirúrgica, utilizando o método de herniorrafia modificada usando o músculo oblíquo abdominal interno em um 
cão filhote. Um cão macho, sem raça definida, pesando 10 Kg, com quatro meses de idade foi atendido na 
Policlínica Veterinária Metropolitana. Durante a anamnese foi relatado apatia, prostração e dispneia. No exame 
físico observou-se que o animal sentia dor durante a palpação abdominal.? Solicitou-se o perfil hematológico, 
no qual não se apresentou alterações relevantes, e ultrassonografia onde foi visualizado que a bexiga estava 
com paredes espessas e grande quantidade de líquido livre celular; adjacente a esta o fígado estava com 
dificuldade de definição dos lobos direitos, com uma ruptura diafragmática mais evidente em lado direito e as 
alças intestinais encontravam-se com alteração em topografia. Executou-se uma celiotomia mediana para 
realizar o inventário da cavidade e redução da hérnia. Visto que o diafragma não possuía tamanho suficiente 
para fechamento utilizou-se o rebatimento do músculo oblíquo abdominal interno para realizar o fechamento 
da hérnia. O tratamento cirúrgico demonstrou-se uma alternativa viável e eficaz para um prognostico 
favorável. 
 
Palavras-chave: Cão. Hérnia. Herniorrafia. 
 
Cód. R_128 

HIPERADRENOCORTICISMO EM FURÕES 
 
Ailana Quirino Dore, Karina Gatti de Abreu, Leônidas de Paiva Soares, Luma Morena Passos Freire, Rômulo 

Mateus Ferreira Girão 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: ailana_qd@hotmail.com, kakagda.kgda@gmail.com, leonidaspaivass@gmail.com, 
lumamorenap@gmail.com, romulomfg1998@gmail.com 
 
Os furões (Mustela putorius furo) pertencem à ordem Carnivora, família Mustelidae. São de origem europeia e 
apresentam as endocrinopatias como principais patologias. O objetivo deste trabalho foi reunir informações 
acerca do hiperadrenocorticismo em furões. Essa enfermidade é comparada com a síndrome de Cushing em 
cães, porém, há um aumento da concentração hormonal de androsterona e estradiol no hiperadrenocorticismo 
de furões, já em cães, há aumento do cortisol. A literatura relata várias hipóteses para o desenvolvimento da 
doença em mustelídeos, entre elas, castração precoce, que gera aumento da concentração das gonadotrofinas, 
devido à ausência do feedback negativo, que estimula, persistentemente, o córtex da adrenal e resulta em 
hiperplasia. Animais mantidos em cativeiro, com acesso a constante iluminação artificial, têm maior chance de 
desenvolver a doença em comparação com os mantidos em cativeiro externo, com acesso a luz solar, pois, 
sofrem hiper estimulação de GnRH e LH em resposta aos baixos níveis de melatonina. A predisposição 
genética também pode ser uma das causas, pois, cerca de 80% dos furões são norte-americanos e, 
consequentemente, os que são comercializados para o Brasil, provêm da mesma fazenda de criação nos 
Estados Unidos. Os sinais clínicos mais comuns são alopecia, prurido, aumento vulvar e retorno ao 
comportamento sexual nos machos. O diagnóstico mais preciso são os testes hormonais podendo ser 
complementados com hemograma e ultrassonografia abdominal. Portanto, conclui-se que uma das causas mais 
comuns desta endocrinopatia são erros no manejo ambiental e reprodutivo da espécie, sendo necessários mais 
estudos relacionados a esta doença. 
 
Palavras-chave: Mustelídeos. Endocrinopatias. Ferret. Hormônios. 
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Cód. R_129 

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA CÍSTICA: RELATO DE CASO 
 
Annice Aquino-Cortez, Jéssica Kariza Martins da Silva, Luma Morena Passos Freire, Michelle Costa e Silva, 

Racquel Silva do Nascimento 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: annice.cortez@fatene.edu.br, jessicakariza@live.com, lumamorenap@gmail.com, 
michelle.silva@fatene.edu.br, racquelcpm@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: A Hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma patologia que se desenvolve em animais de 
meia idade à idosos, não-castrados. Os principais sinais clínicos são perda de peso, tenesmo, disquezia, 
incontinência urinária, hematúria e secreção uretral. OBJETIVO: Relatar caso de hiperplasia prostática benigna 
cística em um cão. METODOLOGIA: Um cão macho, SRD, seis anos e 6 kg, apresentou episódio de 
hematúria severa. Após avaliação clínica, foram solicitados hemograma, alanina amino transferase (ALT) e 
creatinina séricas, ultrassonografia abdominal, urinálise e urino cultura. O líquido prostático foi coletado por 
manipulação digital e centrifugado (1800 g / 20 min.). Do precipitado foi confeccionado um esfregaço corado 
com Eosina/Hematoxilina, que foi avaliado em microscopia óptica (400 X). RESULTADOS: O animal 
apresentou leve trombocitopenia (186.000/mm³) com agregados plaquetários e plaquetas gigantes, ALT (49,00 
UI/L) e creatinina (1,40 mg/dl) dentro dos parâmetros de normalidade. As imagens ultrassonográficas 
sugeriram a existência de hiperplasia prostática com a presença de vários cistos, além de discreta cistite. A 
urinálise apresentou sangue oculto, leve proteinúria e bilirrubinúria, cilindros granulares grosseiros, células 
epiteliais de descamação e transição típicas e acentuada presença de espermatozoides. Não houve crescimento 
de micro-organismos na urocultura. Na citologia do líquido prostático contatou-se 50% das células prostáticas 
normais, 49% de células escamosas nucleadas e 1% de células escamosas anucleadas, hemácias e 
espermatozoides. Foi prescrito Finasterida (5mg/kg/CID), não tendo sido observados novos episódios de 
hematúria com o tratamento. CONCLUSÃO: A hiperplasia prostática benigna cística canina apresenta resposta 
satisfatória ao tratamento quando diagnosticada precocemente por meio de ultrassonografia e análise do líquido 
prostático. 
 
Palavras-chave: Próstata. Hiperplasia. Cão. 
 
Cód. R_130 

HIPERSENSIBILIDADE À PICADA DE INSETOS EM EQUINOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Julliano Pimentel Siqueira, Paula Bittencourt Vago 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: julliano.siqueira@gmail.com, paula.vago@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: Dentre as lesões de pele mais comuns na espécie equina encontra-se a dermatite causada pela 
hipersensibilidade à picada de insetos (HPI). OBJETIVO: Objetivou-se analisar, por meio de uma revisão na 
literatura, aspectos relacionados à epidemiologia, etiologia, sazonalidade, sintomas, diagnóstico e tratamento 
da HPI. METODOLOGIA: Trata-se de revisão bibliográfica realizada a partir de diferentes fontes de pesquisas 
secundárias tais como artigos em periódicos científicos, livros, teses, dissertações e resumos em congresso, no 
período de setembro de 2018. RESULTADOS: A literatura reconhece que a HPI acomete a maioria das raças, 
possuindo distribuição mundial e sendo o resultado direto da picada de insetos dos gêneros Culicoides, 
Simulium, Haematobia irritans e Stomoxys calcitrans. Possui maior incidência durante os meses mais quentes 
do ano e seus sinais clínicos mais comuns são o prurido grave, a alopecia e a consequente escoriação, que 
resultam na formação de infecções bacterianas secundárias e lesões erosivas com maior incidência na base da 
crina e cauda. Pode ser confundida com outras enfermidades dermatológicas. Para tanto, o diagnóstico pode ser 
confirmado pelos achados clínicos e epidemiológicos e por exames histopatológicos das lesões, geralmente 
caracterizadas por hiperqueratose ortoqueratótica epidérmica associada à acantose e espongiose, edema 
dérmico, congestionamento vascular e inflamação eosinofílica. Como tratamento, sugere-se o controle dos 
insetos, terapia tópica e sistêmica com agentes anti-inflamatórios, anti-histamínicos, antibacterianos e 
imunoterapia alérgeno-específica. CONCLUSÃO: A HPI é uma doença muito comum em equinos podendo ser 
frequentemente confundida com outras enfermidades dermatológicas. Ressalta-se a importância da realização 
do diagnóstico diferencial para o direcionamento terapêutico adequado. 
 
Palavras-chave: Hipersensibilidade. Dermatite. Equino. Inseto. 
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Cód. R_131 

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO: PERSPECTIVA DAS DOULAS DE 
FORTALEZA-CE 

 
Marcia Almeida da Silva, Maria Neurismar Araujo, Mirian Silva Sousa, Nayana Kelly Maia Alcoforado Rios, 

Paulo Sergio Temóteo 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: marcia.s36@yahoo.com, mirian.aila@yahoo.com.br, nayana.alcoforado@gmail.com, 
neurismar.araujo@fatene.edu.br, paulo.temoteo@fatene.edu.br 
 
Muitas mulheres optam por ter como acompanhante no dia do seu parto uma doula, que nada mais é do que 
uma profissional que presta suporte físico e emocional a outras mulheres, antes, durante e após o parto. O 
objetivo deste estudo foi compreender a humanização da assistência ao parto a partir da perspectiva das Doulas 
de Fortaleza, no Ceará. Este é um estudo transversal de abordagem qualitativa, exploratório-descritivo. A 
amostra foi constituída por sete mulheres, com faixa etária entre 20 e 40 anos que atuam como doulas na 
cidade de Fortaleza-CE. Para obtenção dos dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, de forma 
individual, com os sujeitos da pesquisa. As entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2018. As 
respostas foram gravadas em formato digital e posteriormente foram transcritas integralmente, respeitando-se 
as pausas e outras expressões que possam auxiliar a tradução da realidade. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comité de Ética da Faculdade Terra Nordeste – FATENE. Nas considerações finais, foi compreendido que o 
parto humanizado em Fortaleza, está ainda em processo de mudanças, relacionados aos aspectos de atualização 
profissional, mudanças estruturais e reconhecimento por parte das equipes multiprofissionais do trabalho das 
doulas e que essas condições revelam as múltiplas interfaces da prática do parto humanizado e das políticas de 
saúde. 
 
Palavras-chave: Humanização da assistência. Humanização do parto. Doulas. 
 
Cód. R_132 

IMIGRAÇÃO: A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL  E AS ESTRATÉGIAS DE DEFESA E 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

 
Ailana Albuquerque dos Santos, Ana Carla Gomes da Silva, Antonia Vitoria Almeida Pereira do Monte, 

Quesia Lopes da Silva 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: ailanatota14@gmail.com, anacarlagomes097@gmail.com, leticiavitoriaaderson@gmail.com, 
quesialoes00@gmail.com 
 
A imigração no Brasil se expandiu nas últimas décadas por inúmeros motivos. Os imigrantes chegam à sua 
maioria de países com pobreza exacerbada, muitas vezes sofrem risco de vida, geralmente por motivo religioso 
ou político. Faltam políticas públicas para solucionar este impasse, porém não há estrutura, nem recursos 
financeiros, contribuindo para o aumento da questão social que é objeto de estudo do assistente social, 
evidenciando o objetivo de compreender as principais estratégias de promoção e defesa dos direitos humanos 
desenvolvido pelo profissional. A metodologia para obtenção e análises dos dados é delimitada a pesquisa 
bibliográfica e pesquisa de campo, com a realização de uma entrevista semiestruturada. Em relação aos 
resultados ainda são esperados, pois a pesquisa está em andamento: No primeiro momento foi detectado, que a 
atuação dos assistentes sociais se concentra principalmente no âmbito da orientação, condução e 
encaminhamento dos imigrantes para as políticas públicas existentes, logo depois são encaminhadas para a 
rede de assistência social, pois os mesmos devido a nova Lei de Imigração têm os mesmo direitos dos cidadãos 
brasileiros. O trabalho apresentado acima responde as questões relacionadas à atuação do assistente social e 
suas atribuições em relação aos direitos dos imigrantes no Brasil, para isso buscamos mostrar as estratégias 
usadas para garantir os direitos dos imigrantes na lei N°13.440/2017, que também garante o movimento 
migratório como um direito humano, combatendo a xenofobia e a discriminação contra o imigrante. 
 
Palavras-chave: Imigração. Assistente social. Direitos. Humanos. 
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Cód. R_133 

IMPLANTAÇÃO DE UM GRUPO DE PESQUISA EM ENFERMAGEM: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
Adail Afrânio Marcelino do Nascimento, Assunção Gomes Adeodato, Francisco Walter de Oliveira Silva, Ana 

Beatriz Diógenes Cavalcante, Eduardo José de Lima Barbosa 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: adailafranio@hotmail.com, ana.cavalcante@fatene.edu.br, assuncao.adeodato@fatene.edu.br, 
ejdlbarbosa@hotmail.com, waalter4@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: O Curso Enfermagem da FATENE lançou o desafio para o corpo docente no encontro 
pedagógico de 2018.1: A formação de grupos de pesquisas. Em julho um grupo de docentes envolvidos com 
pesquisas e experiências profissional em gestão resolveram formar o Grupo de Pesquisa Gestão dos Sistemas 
Organizativos e Normativos em Saúde objetivando analisar os sistemas e serviços de saúde pública nas 
dimensões gerencial, organizativa, técnico-assistencial na região metropolitana de Fortaleza. O acesso ao 
serviço Público de Saúde é visto como necessidade prioritária para efetivação do direito à saúde previsto na 
Constitucionalmente como um direito social, uma prestação positiva do Estado, sob a fenômeno da 
“judicialização da saúde”. OBJETIVO: Descrever a implantação de um grupo de pesquisa no curso de 
enfermagem. METODOLOGIA: O grupo terá duração contínua, encontros quinzenais e duração de duas horas 
a ser realizado na sede da FATENE em Caucaia. Os participantes foram inicialmente cinco professores do 
corpo docente e aberto à participação dos discentes do primeiro semestre até a pós-graduação e egressos da 
IES. Aberto o convite a convidados externos na área de gestão, docentes e discentes de outros cursos. 
RESULTADOS: Composição inicial do grupo com 12 participantes: cinco docentes (42%), sendo quatro 
enfermeiros e um advogado, quatro acadêmicos (33%) e três egressos da IES (25%). Ocorreram três encontros. 
CONCLUSÃO: O grupo foi criado para subsidiar futuras pesquisas, unindo: alunos, egressos, professores e 
comunidade num projeto pedagógico que além de cumprir diretrizes curriculares contribui com resultados 
relevantes na gestão dos sistemas e serviços de saúde. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Gestão. Direito. Educação. Meio Ambiente. 
 
Cód. R_134 

IMPORTÂNCIA DO USO DOS EPIS DURANTE O PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NO AMBIENTE HOSPITALARIMPORTÂNCIA DO USO DOS EPIS DURANTE 

O PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO AMBIENTE HOSPITALAR 
 

Ailisarb de Castro Mesquita, Ana Elizia Rodrigues Santos, Cláudia Regina de Castro Lima, Marcio José 
Montenegro Teixeira, Mischelina Praciano Teixeira 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: claudia.lima@fatene.edu.br, greycekellymesquita@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: De acordo com a Norma Regulamentadora – 06 dispõem sobre o Equipamento de Proteção 
Individual – EPI, é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis que possam ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Os profissionais da saúde devem utilizar o 
EPI de forma adequada de acordo com as normas estabelecidas. OBJETIVO: Relatar a experiência de 
acadêmicos do curso de Graduação em Enfermagem, durante uma ação educativa “A importância da utilização 
do EPI no ambiente hospitalar.” METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado por 
acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem durante estágio supervisionado II. O público alvo:  
Técnicos de Enfermagem, presentes durante o plantão noturno, no Hospital São Camilo, em Itapipoca – CE, no 
dia 10 de outubro de 2018. Foram utilizados cartolinas contendo imagens sobre a temática e amostragem dos 
EPI’ s para melhor entendimento dos profissionais. RESULTADOS: Inicialmente, os acadêmicos ressaltaram 
os conceitos de EPI, os tipos de equipamentos para as atividades exercidas e a importância de utilizá-los com 
frequência, para proteção contra agentes de exposição a riscos químicos, biológico, físicos e acidentes com 
perfuro cortantes. CONCLUSÃO: Ainda há muitos acidentes com perfuro cortantes, contaminação exógena 
por medicamentos, pois durante a realização do procedimento, muitas vezes o equipamento de segurança é 
negligenciado. Portanto capacitar esses profissionais é insistir no autocuidado, para que os meios de 
contaminação reduzam, evitando maiores agravos. 
 
Palavras-chave: Palavras chave: Equipamento. Proteção. Riscos. Negligência. 
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Cód. R_135 

INCLUSÃO DOS/AS ESCOLARES SURDOS DO ENSINO MÉDIO EM DUAS ESCOLAS 
INCLUSIVAS ESTADUAIS DE FORTALEZA CEARÁ: REVISÃO DE LITERATURA 

SISTEMÁTICA 
 

Alysson Bruno de Almeida Lopes, Ana Paula da Silva Sousa, Antonio Wesley Barbosa Pereira, Iuri Freires 
Viegas, Marcos Jair Carneiro Silva 

 
Curso: Educação Física, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: alyssonbrunodealmeidalopes@gmail.com, anap.ss_@hotmail.com, 
antoniowesleybarbosapereira@gmail.com, iuriviegas@gmail.com, marcos192133@gmail.com 
 
A relação dos surdos na sociedade ainda está em fase de mudança, pois a população não estar preparada para 
receber pessoas surdas em ambientes de lazer, saúde, educação e profissional. Tudo está relacionado ao não 
conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela sociedade, dificultando o atendimento nesses locais 
e, consequentemente, complicando a sua independência na utilização desses serviços.  Com isso, o objetivo 
desse artigo é identificar na literatura as formas de inclusão vivenciadas por escolares surdos no decorrer da 
sua vida estudantil. Para tanto foi realizada uma revisão sistemática por meio dos bancos de dados Google 
Acadêmico e a plataforma Bireme, atendendo os seguintes critérios de inclusão: trabalhos em formato digital, 
período de 2010 a 2018 e estudos experimentais com crianças e adolescentes nos idiomas português e inglês. 
Como resultado observou-se que a libras foi, inicialmente, no seu contexto histórico tomada de preconceitos e 
sua aceitação demorou décadas para ser reconhecida na sociedade. As dificuldades das pessoas surdas 
começavam inicialmente no laço familiar, onde pais ouvintes, por não terem um contato com a comunidade 
surda, entram em transtorno quando nasce um filho com surdez. Contudo, fica claro que as maiores limitações 
para esse grupo são a escassez de Políticas Públicas eficientes e a falta de conhecimento da sua linguagem, 
portanto, buscar essa capacitação pode ser a principal ação a ser tomada para que esse/a aluno/a seja inserido/a. 
 
Palavras-chave: Libras. Surdez. Inclusão. 
 
Cód. R_136 

INÍCIO DA PERSONALIDADE CIVIL E OS DIREITOS DO NASCITURO 
 

Ana Maria da Silva do Nascimento, Larissa Herculano Oliveira Pimentel, Mardonio Beserra de Sousa, 
Monaliza Ferreira da Silva Vieira, Kely Cristina Saraiva Teles Magalhães 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: amsn2898@gmail.com, larissaherculanoop@hotmail.com, mardonio@mitspastel.com.br, 
profa.kelymagalhaes@gmail.com, vieiramona0508@gmail.com 
 
O presente trabalho visa abordar o início da personalidade civil dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A 
finalidade específica é compreender os direitos do nascituro, tendo como base o sistema normativo brasileiro, a 
teoria naturalista e a teoria concepcionista. A metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, que tem como 
referência o terceiro capítulo da obra “Direito Civil, Lei de Introdução e Parte Geral 1” (TARTUCE, 2018). 
Nascituro pode ser entendido como “um ser concebido, porém, que ainda não nasceu”. Personalidade civil, 
segundo a explicação de Maria Helena Diniz, é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. 
O art. 2.º do atual Código Civil afirma que “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida? 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. Ainda que observado o artigo citado, ficam 
indagações referentes aos direitos do nascituro: Se somente somos pessoas e somente adquirimos 
personalidade após o nascimento com vida, o nascituro não possui personalidade e direitos? A teoria natalista 
entende que a personalidade civil se inicia após o nascimento com vida, ou seja, enquanto estiver no ventre 
materno, porém, ainda assim resguarda alguns direitos, como o direito à vida.  Já a teoria concepcionista, 
defende que o nascituro possui a personalidade civil desde a concepção. Dessa forma, pode-se dizer que o 
ordenamento jurídico brasileiro é mais voltado para a teoria natalista, afirmando que a personalidade surge do 
nascimento com vida, mas, também, asseguram em lei os direitos do nascituro. 
 
Palavras-chave: Personalidade Civil. Direitos do nascituro. 
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Cód. R_135 

INCLUSÃO DOS/AS ESCOLARES SURDOS DO ENSINO MÉDIO EM DUAS ESCOLAS 
INCLUSIVAS ESTADUAIS DE FORTALEZA CEARÁ: REVISÃO DE LITERATURA 

SISTEMÁTICA 
 

Alysson Bruno de Almeida Lopes, Ana Paula da Silva Sousa, Antonio Wesley Barbosa Pereira, Iuri Freires 
Viegas, Marcos Jair Carneiro Silva 

 
Curso: Educação Física, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: alyssonbrunodealmeidalopes@gmail.com, anap.ss_@hotmail.com, 
antoniowesleybarbosapereira@gmail.com, iuriviegas@gmail.com, marcos192133@gmail.com 
 
A relação dos surdos na sociedade ainda está em fase de mudança, pois a população não estar preparada para 
receber pessoas surdas em ambientes de lazer, saúde, educação e profissional. Tudo está relacionado ao não 
conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela sociedade, dificultando o atendimento nesses locais 
e, consequentemente, complicando a sua independência na utilização desses serviços.  Com isso, o objetivo 
desse artigo é identificar na literatura as formas de inclusão vivenciadas por escolares surdos no decorrer da 
sua vida estudantil. Para tanto foi realizada uma revisão sistemática por meio dos bancos de dados Google 
Acadêmico e a plataforma Bireme, atendendo os seguintes critérios de inclusão: trabalhos em formato digital, 
período de 2010 a 2018 e estudos experimentais com crianças e adolescentes nos idiomas português e inglês. 
Como resultado observou-se que a libras foi, inicialmente, no seu contexto histórico tomada de preconceitos e 
sua aceitação demorou décadas para ser reconhecida na sociedade. As dificuldades das pessoas surdas 
começavam inicialmente no laço familiar, onde pais ouvintes, por não terem um contato com a comunidade 
surda, entram em transtorno quando nasce um filho com surdez. Contudo, fica claro que as maiores limitações 
para esse grupo são a escassez de Políticas Públicas eficientes e a falta de conhecimento da sua linguagem, 
portanto, buscar essa capacitação pode ser a principal ação a ser tomada para que esse/a aluno/a seja inserido/a. 
 
Palavras-chave: Libras. Surdez. Inclusão. 
 
Cód. R_136 

INÍCIO DA PERSONALIDADE CIVIL E OS DIREITOS DO NASCITURO 
 

Ana Maria da Silva do Nascimento, Larissa Herculano Oliveira Pimentel, Mardonio Beserra de Sousa, 
Monaliza Ferreira da Silva Vieira, Profa. Kely Cristina Saraiva Teles Magalhães 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: amsn2898@gmail.com, larissaherculanoop@hotmail.com, mardonio@mitspastel.com.br, 
profa.kelymagalhaes@gmail.com, vieiramona0508@gmail.com 
 
O presente trabalho visa abordar o início da personalidade civil dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A 
finalidade específica é compreender os direitos do nascituro, tendo como base o sistema normativo brasileiro, a 
teoria naturalista e a teoria concepcionista. A metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, que tem como 
referência o terceiro capítulo da obra “Direito Civil, Lei de Introdução e Parte Geral 1” (TARTUCE, 2018). 
Nascituro pode ser entendido como “um ser concebido, porém, que ainda não nasceu”. Personalidade civil, 
segundo a explicação de Maria Helena Diniz, é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. 
O art. 2.º do atual Código Civil afirma que “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida? 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. Ainda que observado o artigo citado, ficam 
indagações referentes aos direitos do nascituro: Se somente somos pessoas e somente adquirimos 
personalidade após o nascimento com vida, o nascituro não possui personalidade e direitos? A teoria natalista 
entende que a personalidade civil se inicia após o nascimento com vida, ou seja, enquanto estiver no ventre 
materno, porém, ainda assim resguarda alguns direitos, como o direito à vida.  Já a teoria concepcionista, 
defende que o nascituro possui a personalidade civil desde a concepção. Dessa forma, pode-se dizer que o 
ordenamento jurídico brasileiro é mais voltado para a teoria natalista, afirmando que a personalidade surge do 
nascimento com vida, mas, também, asseguram em lei os direitos do nascituro. 
 
Palavras-chave: Personalidade Civil. Direitos do nascituro. 
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Cód. R_137 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM CADELAS 
 

Átilla Holanda de Albuquerque, Francisco de Assis Vieira Feitosa Moreira, Gabriela Falcão Almeida 
Cavalcante, Vanessa Porto Machado, Yago Marques Oliveira 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: assisfeitosamore@hotmail.com, atila.holanda@hvm.vet.br, gabrielafalcaoac@hotmail.com, 
vanessa.machado@fatene.edu.br, yagomarqueoso@gmail.com 
 
RESUMOA reprodução de cães geneticamente superiores mobiliza um mercado pet promissor, que impulsiona 
o desenvolvimento de biotecnologias reprodutivas como a inseminação artificial (IA). Este trabalho objetivou 
apresentar uma revisão de literatura sobre IA em cães, na qual será abordado: definição, histórico, etapas da 
IA, vantagens, limitações, fertilidade. A IA consiste na deposição do sêmen (fresco/resfriado/congelado) no 
trato genital feminino. A 1ª. IA canina foi realizada no século XVIII por Spalanzani utilizando sêmen fresco. 
Posteriormente foi utilizado sêmen resfriado (4 °C) (HARROP, 1954) e congelado (-196 °C) (SEAGER,1969) 
na IA canina. São etapas da IA: (1) Seleção dos reprodutores (exame andrológico), (2) Tecnologia do sêmen 
(coleta/diluição/criopreservação), (3) Seleção das fêmeas (exame ginecológico)/identificação do momento 
ideal da IA; (4) Deposição do sêmen no trato genital feminino. A IA em cães pode ser realizada por via 
intravaginal (IAIV) ou intrauterina (IAIU) (transcervical/laparoscópica). A IAIU requer menor dose 
inseminante (35 x 106 espermatozoides móveis) do que a IAIV.(50 x 106 espermatozoides moveis). A IA 
possibilita a multiplicação de animais geneticamente superiores e reprodução de animais impossibilitados de 
realizar monta natural. Dentre as limitações da IA destaca-se a dificuldade de identificar o momento da 
ovulação na cadela. A fertilidade varia segundo o processamento do sêmen e o local de deposição do mesmo 
(IAIV utilizando sêmen fresco: 85%, IAIV utilizando sêmen refrigerado: 70% e IAIU por via transcervical 
utilizando sêmen congelado: 76,3%). O sucesso da IA depende dos animais utilizados (macho/fêmea), da 
técnica de processamento do sêmen e da habilidade do inseminador. 
 
Palavras-chave: Cães. Inseminação. Fertilidade. 
 
Cód. R_138 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO 
 

Erika Bataglia da Costa, Shirley Abreu dos Santos 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: erikabataglia@gmail.com, shirleyabreu83@gmail.com 
 
A questão norteadora do presente estudo se volta para a forma como os blocos disciplinares produzem 
alienação dos estudantes e como tal alienação serve aos princípios do poder. O objetivo fundamental é 
identificar o conceito de corpos dóceis na obra de Foucault e seu reflexo no processo educacional. A 
metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, refere-se ao terceiro capítulo de Vigiar e Punir (FOUCAULT, 
2014), sendo enfatizada a temática “disciplina” no âmbito escolar. O poder disciplinar é fundamental para o 
Estado, pois a partir dele criam-se indivíduos úteis e que não ameacem o sistema. A partir desta constatação, a 
disciplina deve ocorrer desde a infância afim de projetar meios para obtenção dos chamados “corpos dóceis”. 
Dentre os dispositivos de poder destaca-se o Panóptico, arquitetado para ser um mecanismo de domínio dos 
corpos, além de permitir a vigilância constante, sendo visto em vários espaços, como prisões, escola e fábricas. 
Assim, nas instituições panópticas é realizado um método de controle que é a penalização, deste modo nos 
casos em que os homens não agirem da maneira esperada eles serão penalizados, mas caso contrário, serão 
recompensados. Outros dispositivos de poder são o controle da comunicação, o domínio sistemático do tempo 
e avaliações que classifiquem os indivíduos como "bons" ou "ruins". Notou-se a importância da pesquisa pela 
demonstração do processo de docilização do corpo, sendo possível a fabricação de indivíduos úteis para a 
sociedade em uma relação de poder desigual. Por fim, conclui-se que as escolas possuem o papel de disciplinar 
os discentes.  
 
Palavras-chave: Disciplina. Escola. Docilidade. Relação de Poder. Panóptico. 
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Cód. R_139 

INTERPRETAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA (ECG): ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 
 

Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, Debora Alencar Teixeira, Helen Dayane Oliveira da Silva, Janaina dos 
Santos Silva, Paulo Gomes Barroso 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: bruna.tamboril@fatene.edu.br, deboraserva13@hotmail.com, Gomesp71@yahoo.com.br, 
helendayane22@gmail.com, janaiinadossantossilva@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Na interpretação do ECG o enfermeiro precisa ter conhecimento baseado em evidência 
clínica e fundamentação teórica de anatomia, fisiologia, patologias cardiológicas, fisiopatologia e a própria 
interpretação do eletrocardiograma e áreas afins. A lei do exercício profissional de enfermagem n° 7498/86, em 
seu artigo 11, item1 letra M, destaca que o paciente sob risco de vida, em situações graves, são de cuidado do 
enfermeiro. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo revisar o papel do enfermeiro na interpretação do 
ECG. METODOLOGIA: Trata-se de revisão bibliográfica a partir de artigos nas bases Lilacs e Scielo. 
RESULTADOS: Existem alguns princípio da interpretação do ECG: coleta de dados do paciente como idade, 
dados clínicos, identificação das derivações, observação da qualidade do traçado, atentando para a inexistência 
de interferência elétrica e de tremor na musculatura, identificação do ritmo cardíaco, ritmo sinusal e cálculo da 
frequência cardíaca. Para analisar um ECG é necessário que sejam feitas algumas perguntas: como ritmo e 
frequência através intervalo RR? O complexo QRS tem aparência normal? Existe onda P? Qual é a relação 
entre as ondas P e o complexo QRS? Onda T normal?  As principais alterações em pacientes com sofrimento 
cardíaco são: Inversão da onda T, Infra desnivelamento ST, Supra desnivelamento ST. CONCLUSÃO: O 
enfermeiro tem o encargo de saber reconhecer as alterações que venham se manifestar no traçado do 
eletrocardiograma para conduzir os procedimentos a este paciente. É de extrema relevância a educação 
permanente nos serviços de saúde, onde ofereça subsídios para atuação de profissionais qualificados. 
 
Palavras-chave: Eletrocardiograma. Enfermeiro. Emergência. 
 
Cód. R_140 

JEAN-PAUL SARTRE E A FILOSOFIA EXISTENCIALISTA 
 

Rebeka de Souza Costa, Waléria Loiola Nascimento 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: rebekasouzacosta@gmail.com, waleria.0491@gmail.com 
 
A questão norteadora que para Jean-Paul Sartre é o conflito entre o direito e o dever que aflora de forma tão 
magnifica no existencialismo. Pode-se afirmar que o existencialismo sartreano é uma leitura amarga do 
marxismo e da razão dialética. Objetivo fundamental é despertar para o lado mais humano e humanizante que é 
a concepção, a decisão, e igualmente, consequentemente o erro, só o homem decide , e erra! Sendo enfatizada a 
temática "consciência" no âmbito filosófico. A possibilidade de cada ser se transformar em individuo, único 
vem de dois fatores: primeiro por suas escolhas e decisões, segundo por compor um emaranhado de 
circunstancias voláteis. A partir desta constatação, pode-se observar que a tomada de decisão é um "salto no 
escuro" um "pulo abismal". Talvez o ser esteja eternamente condenado à escravidão da liberdade. pra o ser que 
quer ser um para si, a liberdade lhe põe sobre os ombros o peso da existência. A única e primordial dádiva 
inegociável do ser é a liberdade. Na exata medida que sobre ele pesa a responsabilidade de decidir e assumir 
integralmente a responsabilidade dessa decisão. Portanto, o que interessava era o existir do indivíduo, e tudo o 
que individuo pudesse vivenciar a sua volta e também para ele a verdade tinha cunho meramente subjetivo, já 
que não era essencial aquilo que se compreendia apenas com a razão. A maior responsabilidade e o mais difícil 
ato humano é a tomada de decisão, é o escolher na medida em que a escolha é descartar outras possibilidades. 
 
Palavras-chave: Existência. Consciência. Liberdade. Poder. Justiça. 
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Cód. R_141 

JUSNATURALISMO RENASCENTISTA 
 
Erika Bataglia da Costa, Guilherme Rodrigues da Costa, João Victor veras da Silva, Luciano Rocha Rodrigues, 

Sabrina Pimentel Paiva 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: erika.bataglia@fatene.edu.br, guilhermeletrotecnico@gmail.com, luciano19091971@gmail.com, 
sabrinapimentel015@gmail.com, victorveraas98@gmail.com 
 
O Direito Natural surge no fim da Idade Média, com a ideia de oposição ao Direito Divino medieval, sendo o 
mesmo a primeira oposição que lutou contra a justiça divina. Ademais, de acordo com o seu pensador Hugo 
Grócio, o objetivo do Direito Natural seria firmar a existência de direitos que são percebidos como direitos 
próprios da condição humana, ou seja, não se trata de um Direito Divino nem Positivo, mas direitos 
intransferíveis e inalienáveis que são superiores aos outros direitos criados. Com efeito, as ideias naturalistas 
resultaram em premissas como a de “julgar e punir dentro da lei”, criando limites para o Estado em relação aos 
direitos individuais e coletivos, não podendo ser esquecido pelo Direito Positivo, e sim andarem juntos, 
respeitando os direitos atrelados a condição humana, que se faz presente nas atuais constituições. Portanto, 
evidencia-se nesse trabalho a importância do Direito Natural através da metodologia operada de carácter 
biográfico, presente na seção IV, capítulo nove do livro “Fundamentos da Filosofia do Direito”, de (Sacadura, 
2014), enfatizando o tema direito natural no âmbito jurídico. O direito inato ao homem, fundamental para a 
vivência em sociedade, esse direito deve ser posto em um ordenamento jurídico em que o Estado terá 
limitações quanto ao exercício de seu poder punitivo e será o responsável pela proteção de tais direitos. 
 
Palavras-chave: Direito Inato. Direito Positivo. Direito Natural. 
 
Cód. R_142 

JUSTIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS INSTITUTOS DE PROTEÇÃO 
 

Heleny Araujo, Katilene Martins Sousa, Sara Damasceno 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: rebekasouzacosta@gmail.com, waleria.0491@gmail.com 
 
A questão norteadora que para Jean-Paul Sartre é o conflito entre o direito e o dever que aflora de forma tão 
magnifica no existencialismo. Pode-se afirmar que o existencialismo sartreano é uma leitura amarga do 
marxismo e da razão dialética. Objetivo fundamental é despertar para o lado mais humano e humanizante que é 
a concepção, a decisão, e igualmente, consequentemente o erro, só o homem decide , e erra! Sendo enfatizada a 
temática "consciência" no âmbito filosófico. A possibilidade de cada ser se transformar em individuo, único 
vem de dois fatores: primeiro por suas escolhas e decisões, segundo por compor um emaranhado de 
circunstancias voláteis. A partir desta constatação, pode-se observar que a tomada de decisão é um "salto no 
escuro" um "pulo abismal". Talvez o ser esteja eternamente condenado à escravidão da liberdade. pra o ser que 
quer ser um para si, a liberdade lhe põe sobre os ombros o peso da existência. A única e primordial dádiva 
inegociável do ser é a liberdade. Na exata medida que sobre ele pesa a responsabilidade de decidir e assumir 
integralmente a responsabilidade dessa decisão. Portanto, o que interessava era o existir do indivíduo, e tudo o 
que individuo pudesse vivenciar a sua volta e também para ele a verdade tinha cunho meramente subjetivo, já 
que não era essencial aquilo que se compreendia apenas com a razão. A maior responsabilidade e o mais difícil 
ato humano é a tomada de decisão, é o escolher na medida em que a escolha é descartar outras possibilidades. 
 
Palavras-chave: Existência. Consciência. Liberdade. Poder. Justiça. 
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Cód. R_145 

LIBERDADE X ESTADO 
 

Eduardo José de Lima Barbosa, Fablício Faria 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: eduardo.barbosa@fatene.edu.br, fabliciofaria@outlook.com 
 
O norte do presente trabalho é mostrar ao leitor o quão importante é possuir Liberdade dentro de um Estado e 
até onde o Poder do Estado pode intervir na sua vida privada. 
 
Palavras-chave: Direito. Estado. Poder. Liberdade. 
 
Cód. R_146 
LEI DE INTRODUÇÕES AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB): UMA ANÁLISE DO 

ARTIGO 5º 
 

Reginaldo Garcia Pessoa¹, João Bernardino Gonçalves¹, Urias Alves Moreira¹, Kely Cristina Saraiva Teles 
Magalhães² 

 
¹Alunos de Direito (FATENE), ²Docente Direito (FATENE), orientadora 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: reginaldopessoa@outlook.com 
 
O presente trabalho apresenta uma breve discussão acerca do artigo 5º da LINDB – Lei de Introdução as 
Normas do Direito Brasileiro, que trata da importância do Juiz na correta aplicação da Lei. Sendo o Juiz um 
dos sujeitos do processo, suas decisões deverão serem tomadas em conformidade com o art. 5º da LINDB, 
combinado com o artigo nº 125 & 1º do Código de Processo Civil, onde residem os preceitos da 
imparcialidade, impessoalidade e do bem comum, analisando e julgando o processo de acordo com o texto 
constitucional e ao final proferir decisão com base na lide. A finalidade é apresentar algumas discussões acerca 
da atuação dos Magistrados na resolução de conflitos, sobretudo àqueles, ditos de alta complexidade. Notou-se 
na elaboração do mesmo o grau de importância de uma decisão judicial justa, visando sempre o bem comum e 
da coletividade em processos finalizados.  Buscar-se-á contemplar o grau de importância de uma decisão 
judicial que perquira a justiça e o bem comum, sobretudo com relação à coletividade. Para tanto, a pesquisa 
será de teor qualitativa, de cunho bibliográfica e documental e, com evidência de doutrinas e jurisprudência 
contemporâneas sobre o tema. 
 
Palavras-chave: LINDB. Fins sociais. Bem comum. 
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LÚPUS E SUAS REAÇÕES IMUNOLÓGICAS 
 

Kamilliana Nogueira Silva de Freitas, Marcelo Bandecchi Botelho de Miranda, Michelle Felix Batista 
Pinheiro, Midia Lívia de Freitas Carvalho, Rainanda Larissa Cardoso da Silva 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: kamilliananogueira@gmail.com, liviacarvalho102011@live.com, marcelo.miranda@fatene.edu.br, 
mifbp@hotmail.com, rainanda18larissa@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: O Lúpus é uma doença do sistema imunológico que afeta vários órgãos do corpo humano. 
Como as várias doenças do sistema imunológico o Lúpus não possui uma causa especifica, podendo ser 
causador por alguns fatores como genético, hormonal e ambiental. O Lúpus é uma doença autoimune, o que 
significa que o sistema imunológico cria anticorpos contra as células do próprio organismo. Normalmente o 
sistema imunológico está programado a não atacar as células do próprio corpo, o que é conhecido como auto 
tolerância. Entretanto, no Lúpus ocorre uma falha nesse sistema. OBJETIVO: Discutir as reações do sistema 
imunológico geradas pelo Lúpus e as suas possíveis complicações. METODOLOGIA: Foi realizada uma 
pesquisa de revisão bibliográfica de caráter qualitativo em artigos científicos e livros especializados. 
RESULTADOS: Observou-se que o Lúpus, por ser uma doença autoimune, provoca uma série de alterações no 
sistema imunológico, como a ativação de anticorpos policlonais, que são capazes de causar dano tecidual. 
Ocorre também um aumento de linfócitos B ativados, o que leva a hipótese de que fatores genéticos seriam 
capazes de aumentar a ação moduladora de linfócitos T auxiliares, que por sua vez ativariam um maior número 
de linfócitos B produtores de auto anticorpos. CONCLUSÃO: Este trabalho possibilita uma maior 
compreensão sobre os mecanismos de ação do sistema imunológico, em relação ao Lúpus. Tal conhecimento 
pode auxiliar os profissionais de saúde no que se refere às complicações da doença e o seu tratamento. 
 
Palavras-chave: Lúpus. Autoimune. Sistema imunológico. 
 
Cód. R_148 

MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULAR NA GRAVIDEZ 
 
Debora Alencar Teixeira, Francisco Walter de Oliveira Silva, Israel Melo de Oliveira dos Santos Junior, Maria 

Vilanir dos Santos, Paulo Gomes Barroso 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: deboraserva13@hotmail.com, gomesp71@yahoo.com.br, israel-junior_kael@hotmail.com, 
mvilanirs@gmail.com, waalter4@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: O coração é dividido em quatro cavidades, sendo dois átrios e dois ventrículos. É por meio da 
contração deste órgão que ocorre a ejeção sanguínea. A gestação é um período onde ocorrem grandes 
transformações no organismo da mulher. As modificações fisiológicas envolvem todos os sistemas 
temporariamente, mas o suficiente para criar situações biológicas, que devem ser diferenciadas entre achados 
normais e patológicos. O enfermeiro é primordial, pois é ele quem irá compreender, identificar e analisar essas 
modificações para um suporte adequado a gestante. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo 
verificar através da literatura manifestações cardiovascular durante o período de gravidez. METODOLOGIA: 
Trata-se de uma revisão de literatura a partir de artigos nas bases LILACS e SCIELO, critérios de inclusão: 
artigos publicados nos últimos cinco anos, escritos em português, com enfoque nas alterações cardiovasculares 
durante a gravidez. RESULTADOS: Dentre as principais manifestações cardiovasculares na gravidez se 
encontram: A elevação do volume sanguíneo, do débito cardíaco e da frequência cardíaca e a diminuição da 
pressão arterial. Ocorre também um aumento nas necessidades de ferro e folato, alterações do endotélio 
vascular, do fluxo sanguíneo, dos fatores coagulantes e anticoagulantes e da fibrinólise. CONCLUSÃO: 
Conclui-se que é essencial detectar condições patológicas durante a gestação nos cuidados pré-natais. Com o 
correto acompanhamento é possível o diagnóstico e tratamento de patologias capazes de perturbar o ciclo 
gravídico e puerperal. Tendo o enfermeiro o papel fundamental para determinação da qualidade do cuidado. 
 
Palavras-chave: Alteração cardiovascular. Gravidez. Enfermeiro. 
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Cód. R_149 

MANOBRA DE KRISTELLER SOB A ÓPTICA DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: REVISÃO 
BIBLIOGRAFICA 

 
Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, Helen Dayane Oliveira da Silva, Israel Melo de Oliveira dos Santos 

Junior, Jamille de Paula Alves, Janaina dos Santos Silva 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: helendayane22@gmail.com, israel-junior_kael@hotmail.com, jamilledepaulaalves@gmail.com, 
janaiinadossantossilva@hotmail.com 
 
INTRODUCÃO: Violência obstétrica é considerada como qualquer ato ou intervenção desnecessária para com 
a mãe ou bebê realizado pelos profissionais da área da saúde. Diante de tantos assuntos a se tratar em 
recorrência a violência obstétrica, que possa se dizer alarmante ainda nos dias de hoje, nota-se a necessidade de 
analisar tal ato que se faz muito presente nas salas de parto. Tendo em vista a manobra de Kristeller que é um 
desrespeito as mulheres gestantes que nesse momento, ficam aos cuidados da equipe multiprofissional. 
OBJETIVO: Descrever a atuação da equipe de enfermagem na orientação e prevenção da violência obstétrica 
com ênfase na manobra de Kristeller. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada 
através das plataformas de busca SCIELO e LILACS, através dos descritores: Manobra de Kristeller; violência 
obstétrica; cuidados de enfermagem, no período de 2014 a 2017. Como critérios de inclusão: trabalhos 
disponíveis na integra, português. Critérios de exclusão: trabalhos que não abordassem o assunto proposto. 
Para análise restaram seis artigos. RESULTADOS: Constatou-se por meio da literatura que a enfermagem tem 
papel primordial na prevenção da violência obstétrica fornecendo informações durante o pré-natal. 
Procedimentos como episiotomia, indicação de cesariana e manobra de Kristeller são considerados os que 
causam maior maleficio para o binômio mãe-filho. CONCLUSÂO: Assim, compreende-se que a atenção 
obstétrica e neonatal, realizada pelos serviços de saúde, deve ter como características essenciais à qualidade e a 
humanização. 
 
Palavras-chave: Manobra de Kristeller. Violência obstétrica. Cuidados de enfermagem. 
 
Cód. R_150 

MATA DE TABULEIRO – RESERVA ECOLÓGICA SESC IPARANA - CE 
 

Dariane Monteiro Viana, Edenise Mônica Puerari, Francisco Wellington Barbosa da Silva, João Edivan 
Menezes Teixeira, Rovenne Luiza Silva 

 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: darianeviana.7@gmail.com, edenise.puerari@fatene.edu.br, jedivanmt@gmail.com, 
roveluiza.doc@gmail.com, wsilva84@yahoo.com.br 
 
Mantido pelo comércio de bens, serviços e turismo, o Serviço Social do Comércio – Sesc é uma instituição 
privada, sem fins lucrativos, atuando em áreas de cultura, lazer e educação. A reserva ecológica do Sesc é um 
dos últimos fragmentos de floresta de tabuleiro existente em todo litoral cearense. Com aproximadamente 13 
hectares de mata verde, compreendida por uma fauna e flora preservada de rica biodiversidade local, 
consistindo em uma Reserva Privada do Patrimônio Natural (RPPN). Presente nesta Unidade de Conservação, 
a Mata de Tabuleiros é uma formação vegetal que ocorre ao longo da costa leste do Brasil fragmentada junto as 
áreas de Mata Atlântica (havendo, entretanto, afinidades florísticas com a Floresta Amazônica) e apresenta 
uma reserva de biodiversidade com espécies endémicas de flora e fauna. Objetivou-se a identificação da flora 
local, relacionando o ecossistema com o bioma da Mata Atlântica. O trabalho se dividiu em duas etapas, a 
primeira foi o reconhecimento através de imagens da vegetação nas trilhas ecológicas criadas pela instituição, 
já que a mata fechada e a fauna selvagem do ambiente impedem o contato. A segunda etapa foi a identificação 
dessa vegetação e quais as suas condições para esse tipo de ambiente. Foi identificado algumas espécies com o 
nome popular: Cipó de Fogo, Ipê Amarelo, Torém, Pau Marfim, Araçá, Croatá e Mucunã que são comumente 
encontradas na Mata Atlântica. Ambos ecossistemas possuem características vegetativas bem parecidas, com 
espécies resistentes capazes de se multiplicar mesmo em ecossistemas diferentes, porém com características 
climáticas e edáficas parecidas. 
 
Palavras-chave: Ecossistema. Vegetação. Mata Atlântica. RPPN. Biodiversidade. 
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Cód. R_151 
MECANISMO DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO RELACIONADOS AO SISTEMA IMUNOLÓGICO 

NOS TRANSPLANTES 
 
Arila Maria Freitas Cunha, Joyci Hirlana Sousa Silva, Marcelo Bandecchi Botelho de Miranda, Maria Késsia 

Amaro Pires, Vivian Nogueira de Sousa Mendes 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: arilafreitas14@gmail.com.br, joycehirlana.sec@hotmail.com, marcelo.miranda@fatene.edu.br, 
mkapires@gmail.com, viviansousaam@gmail.com 
 
Introdução: O transplante refere-se ao ato de transferir células , tecidos ou órgãos de um lugar para outro, o 
sistema imunológico está envolvido com os mecanismo para indicações e complicações desses procedimentos, 
através de moléculas do corpo capazes de iniciar a resposta imunológica. Objetivo: Analisar os aspectos 
imunológicos relacionados aos principais mecanismos de aceitação e rejeição dos transplantes. Metodologia: A 
pesquisa trata-se de uma revisão sistemática, utilizando artigos atuais sobre o assunto, para abordar os 
principais pontos. Resultados: Foi analisado que o sistema imunológico no casos de transplantes pode 
desencadear os vários mecanismo da imunidade celular e humoral específico e não específico. Sendo os 
linfócitos T e as respostas inflamatórias como os pivôs na rejeição dos transplantes. Para evitar essa rejeição é 
necessário o uso de medicamentos imunossupressores por toda a vida, no caso de algumas pessoas. Conclusão: 
O nosso sistema imunológico é de extrema importância na eficácia dos transplantes, porém há muito 
obstáculos, pois o corpo, reconhece tudo que é estranho no nosso organismo, e acaba ativando mecanismos 
para rejeição do procedimento mas os medicamentos imunossupressores têm como função evitar tais 
destruições dos tecidos ou órgãos transplantados. 
 
Palavras-chave: Transplantes. Imunossupressores. Imunidade celular e humorado. 
 
Cód. R_152 
MECANISMOS DO SISTEMA IMUNOLÓGICO NA DETECÇÃO DE CÉLULAS CANCERÍGENAS 

 
Caio Bruce Barroso Vieira, Graziele Chagas Sousa, Marcelo Bandecchi Botelho de Miranda, Raimunda 

Joselma Masciel da Costa, Ruth Ellen da Silva Sousa 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: brucebarroso99@gmail.com, grazielejuliana31@gmail.com, marcelo.miranda@fatene.edu.br, 
rutheellensousa@gmail.com, zelmamaciel@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Após sofrer uma injúria persistente ou intensa, uma célula comum do organismo pode estar 
sujeita a eventos mutagênicos dando início a um processo neoplásico. Frequentemente, tais células danificadas 
ativam geneticamente um processo de morte programada, conhecido como apoptose. Mesmo isso não 
acontecendo, o sistema imunológico é ainda capaz de reconhecer a ameaça e eliminá-la através de mecanismos 
próprios como o Complexo de Histocompatibilidade e do Fator de Necrose Tumoral. Neste momento inicia-se 
um processo de defesa, que tem como objetivo destruir células defeituosas capazes de gerar neoplasias, que por 
vezes não é totalmente eficiente. OBJETIVO: Esclarecer a eficácia dos mecanismos de defesa que o sistema 
imunológico dispõe para o combate às neoplasias malignas. METODOLOGIA: Foi realizado, entre agosto e 
outubro de 2018, um estudo de revisão bibliográfica, de caráter qualitativo, através de artigos científicos das 
bases de dados Lilacs e Scielo. RESULTADOS: Percebe-se que o sistema imune é bastante eficiente seu 
trabalho de identificar ameaças e eliminá-las, todavia os mecanismos de defesa do corpo não são livres de 
falhas, e mesmo com meios de identificação, as células neoplásicas acabam por desenvolver mecanismos de 
camuflagem diante da vigilância imunológica. Células como os linfócitos NK, linfócitos T CD8 citotóxicos e 
várias proteínas da defesa humoral são essenciais nesse processo. CONCLUSÃO: Embora o sistema 
imunológico tenha meios de iniciar um processo apoptótico em células cancerígenas, o problema central no 
desenvolvimento do câncer é a falha de reconhecimento dessas células e não o meio usado para combate-las 
como é comum pensarmos. 
 
Palavras-chave: Neoplasia. Sistema Imunológico. Células cancerígenas. 
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Cód. R_153 

MIGUEL REALE: CULTURALISMO E LEGITIMIDADE DA LEI 
 

Dandhara Braga, Tamitten Rays 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: dandharabraga@gmail.com, tamythen.rays20@gmail.com 
 
O intuito do estudo foi a unificação das três formas do direito. O objetivo é identificar o conceito da Teoria 
Tridimensional do Direito. A metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, refere-se à seção V, Fundamentos 
de Filosofia do Direito (SACADURA, 2014), sendo enfatizado o tema “teoria tridimensional do direito”. Essa 
teoria foi a forma que o autor encontrou para lidar com os problemas do formalismo jurídico, decorrente do 
positivismo. A teoria foi a forma encontrada para lidar com os problemas do formalismo jurídico, decorrente 
do positivismo. A atitude feita foi combinar três diferentes formas de ver o Direito. Do formalismo positivista, 
sociologismo jurídico e jusnaturalismo. A grande ideia do autor foi dizer que essas três teorias eram corretas, o 
erro estava em excluir as demais. É como se cada um dos aspectos enfatizados por essas teorias, fosse uma 
dimensão. Cada uma dessas teorias, então, conheceria apenas uma dimensão do Direito; mas, na verdade, seria 
um fenômeno tridimensional, e não unidimensional. Então chegou-se a essa conclusão. A forma como estes 
elementos se interagem foi chamada de "dialética de implicação". Na dialética tradicional temos uma ideia de 
oposição. Na dialética da teoria tridimensional , os elementos não são contrários um ao outro, mas se alinham, 
um interfere sobre o outro, para produzir o resultado final. Na perspectiva da contraposição entre direito 
natural e direito positivo, já que ela combina essas duas formas. Para o autor, o direito seria "histórico-
cultural"; dependeria da forma do momento histórico e da cultura na qual estivesse inserido. 
 
Palavras-chave: Unificação. Teoria. Ideia. Tridimensionalidade. 
 
Cód. R_154 
MODELO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SETOR DE UMA EMPRESA LOCALIZADA 

NO COMPLEXO PORTUÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ: CONFRONTO COM OS ASPECTOS 
TEÓRICOS 

 
Allyson Moraes de Andrade Ribeiro, Fabrício Fernandes de Araújo, Izael Silva Boavida, Liliana Alexandrino 

de França, Tiago Alves da Silva 
 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: allyson.morais.am@gmail.com, fbfernandes96@gmail.com, izael.boavida@gmail.com, 
lianaalexandrina@gmail.com, tiago_rh@yahoo.com.br 
 
As complexas e dinâmicas mudanças no cenário empresarial, sejam competitivas, seja à realidade das 
variações econômico-política do país e do mundo e ensejo às inovações conduzem as empresas a pensar e 
repensar nos próximos passos diante dos riscos e incertezas. Diante disso, a divisão de trabalho e hierarquia é 
uma importante estratégia utilizada nas empresas, independente do seguimento de atuação. Nesse sentido, o 
presente estudo propõe analisar as funções na divisão de trabalho e nos níveis hierárquicos. A pesquisa é 
caracterizada como qualitativa, visto a necessidade de realizar um estudo da estrutura de divisão de trabalho e 
hierarquia um setor em uma empresa composta por líderes e liderados, em que as análises não foi necessária a 
aplicação de métodos quantitativos, médias, desvio padrão, muito menos softwares. Levantando a situação em 
estudo, foi observado como funciona essa temática na empresa em conhecimento de que a divisão de trabalho é 
a designação da tarefa específica para cada pessoa, resultando na especialização das funções e separação dos 
poderes. Os dados foram obtidos a partir da observação em equipe e direta intensiva para que os resultados 
fossem analisados e comparados, sendo possível concluir o uso da aplicação de grande impacto da parte da 
teoria clássica da administração criada por Fayol. 
 
Palavras-chave: Divisão de Trabalho. Hierarquia. Estrutura Organizacional. Organograma. 
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Cód. R_155 

MODELOS DE NEGÓCIOS PARA A EMPRESA NATUR LANCHES 
 

Amanda Santos Silva, Francisco Júlio Braga Mesquita, Gyselle Marques Maciel, Rayanne Cunha Moreira, 
Thafnes Batista Silva 

 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: amandasantoslive@gmail.com, gysellemarquesmaciel@gmail.com, juliomesquita30@hotmail.com, 
ray_moreira00@outlook.com, thafnes.batista16@gmail.com 
 
A concorrência e a necessidade de crescimento têm forçado as empresas a repensarem sua gestão buscando 
vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Neste sentido, esta investigação tem por objetivo principal, 
apresentar ao leitor o modelo de negócios Canvas, um modelo que veio para revolucionar o modo como são 
feitas as estratégias de negócio em uma organização de grande à pequeno porte e apresentar a aplicabilidade do 
modelo em um negócio iniciando no ramo alimentício, denominada, Natur Lanches que emergiu com o intuito 
de fornecer um lanche saudável, com um valor acessível e ideal para todas as pessoas, utilizando os melhores 
materiais, para termos uma excelente qualidade. Foi pesquisado em artigos, livros e internet para se trabalhar o 
tema, foram realizadas reuniões, aulas e dinâmicas em sala. Explicar-se-á o modelo Canvas e seu uso 
apresentando custos e projeção de receita da Natur Lanches. O Canvas é uma excelente ferramenta para 
empresas grandes e principalmente pequenas empresas iniciantes, que muitas vezes não tem uma estratégia. 
Como conclusão foi possível observar que o Canvas você consegue ter auxílio de planejamento estratégico, 
visualizar e criar sua estratégia de negócio. 
 
Palavras-chave: Canvas. Negócio. Inovação. Alimentação. Empresa. 
 
Cód. R_156 
MOTIVAÇÃO NO TRABALHO: UMA ESTRATÉGIA PARA BONS RESULTADOS DENTRO DAS 

ORGANIZAÇÕES 
 

Dailane Lett Saraiva Nunes, Ediney Linhares da Silva, Francisco Wagner Sousa de Lima 
 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: edineylinhares@gmail.com, fwslima79@gmail.com, wagner.lima@fatene.edu.br 
 
Através de um ambiente organizacional sadio o alcance de metas se torna mais acessível e direcionado, deste 
modo, há aspectos dentre os quais chegam ao colaborador de forma positiva e adequada: a motivação 
representa um desses aspectos. Compreendido como um relevante e indispensável item em todos os cenários a 
motivação propicia, em conjunto com outros determinantes, maior produtividade e empenho do indivíduo. A 
partir dessa exposição, o objetivo principal deste trabalho é abordar o perfil motivacional do trabalhador dentro 
das organizações, compreendendo todas as nuances que envolvem a temática em estudo. Em acréscimo, a 
motivação é resultado de atitudes de uma administração de recursos humanos voltada para a satisfação e bem-
estar de seus colaboradores, com olhos na clientela, tomando por base os benefícios oferecidos aos 
empregados, sejam monetários ou não monetários. A partir de uma metodologia composta por pesquisa 
bibliográfica, qualitativa e exploratória foi possível considerar que o conhecimento do perfil motivacional do 
trabalhador possibilita o desenvolvimento de programas diferenciados de motivação dentro da organização, 
visando atender a metas de trabalhadores diversos. 
 
Palavras-chave: Motivação no trabalho. Tipos de motivação. Teorias de motivação. 
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Cód. R_157 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: ESTRATÉGIAS DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 
Andressa do Nascimento Silva, Francisca Rita Rafaela Morais Bento, Jorgina Silva da Costa, Maria de Fátima 

Pinheiro Araújo, Rocicleide Freitas Pinheiro 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: andressadecinha30042013@gmail.com, fatinhatkd@hotmail.com, jorginagui2015@gmail.com, 
rafaelamoraes07@hotmail.com, Tucunduba@outlook.com 
 
O presente artigo busca compreender as principais estratégias de defesa dos direitos humanos desenvolvidos 
pelo profissional de Serviço Social na instituição pública Centro de Referência Especializado para a População 
de Rua do município de Caucaia, conhecido popularmente como Centro Pop. Temos como objetivos 
específicos dessa pesquisa analisar as principais expressões de violações de direitos humanos vivenciados pelas 
mulheres em situação de rua. A metodologia a ser utilizada é pesquisa bibliográfica, digital, documental e 
pesquisa de campo através de uma entrevista semiestruturada, é de natureza qualitativa. Este trabalho está em 
construção, é fruto da disciplina de Tópico Especial II que estuda Serviço Social e Direitos Humanos, seus 
resultados estão em andamento. É notório as grandes conquistas que esse público adquiriu, uma delas é a 
criação do Decreto lei Nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009, que assegurou o acesso amplo, simplificado e 
seguro aos serviços e programas sociais. Contudo, a população em situação de rua ainda é muito invisibilizada 
e seus direitos constantemente violados. O público alvo deste referido estudo são as mulheres em situação de 
rua atendidas pelo Centro Pop Caucaia, estas são violentadas nas mais diversas formas, sofrem violência 
sexual, psicológica, simbólica, principalmente a estrutural, enfim precisamos urgentemente discutir esta 
temática, bem como as estratégias traçadas pelo/a assistente social frente às suas demandas. 
 
Palavras-chave: Direitos humanos. Violência. Mulheres. Pessoas em situação de rua. 
 
Cód. R_158 

NASCITURO 
 
Ana Jessyca de Castro Martins, Anunciação de Jesus Monteiro, Erlandro José do Amaral e Silva, Kely Cristina 

Magalhães, Lêda Maria Alves Mesquita 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: anunciacionmonteiro2@hotmail.com, erlandro9455@gmail.com, jes.sycamartins@hotmail.com, 
ledamesquita.ve@hotmail.com, profa.kelymagalhaes@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: O presente estudo aborda alguns aspectos relevantes no que concerne as tendências do 
conhecimento jurídico à cerca do nascituro com a importante discussão em torno das normas jurídicas 
enumeradas no art. 5º caput, da CF. OBJETIVO: Buscar-se-á preliminarmente, contextualizar a personalidade 
jurídica do nascituro, desde sua gênese, enfocando as principais discussões jurídicas sobre o tema, bem como o 
enfoque e influência dos movimentos sociais a favor da vida e contrários. Em contrapartida também se 
privilegiou a análise dos direitos patrimoniais e sociais envolvendo o nascituro. METODOLOGIA: A pesquisa 
será de cunho qualitativa, com destaque para as contribuições das principais legislações que cercam a prática 
profissional nos cursos de direito no Brasil e suas representações. RESULTADOS: No tocante a 
inviolabilidade do direito à vida entre outros, o Código Civil Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, enumera 
em seu art. 2º, caput, no qual reporta que, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção os direitos do nascituro. CONCLUSÃO: Por fim, encerra-se a 
discussão com a demonstração da argumentação como vetor essencial na busca e entendimento da dimensão 
jurídica-civil na ótica que envolve os direitos do nascituro e seus reflexos, pessoais e sociais. 
 
Palavras-chave: Jurídico. Nascituro. Personalidade. 
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Cód. R_159 

NEGLIGÊNCIA PARA COM O IDOSO 
 

Jéssica Santos Malheiros da Silva Arruda, Lorena Alves Mota, Márcia Rita de Sanctis, Roberta Nascimento 
Coelho Araujo, Kely Cristina Saraiva Teles Magalhães 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: jessica.santos.arruda@hotmail.com, lorenaalvesm1999@gmail.com, marcia.sanctis@hotmail.com, 
robertacoellhho@hotmail.com 
 
O presente estudo se dá na dimensão do dano decorrente da negligência para com o idoso e suas consequências 
no âmbito social. O enfoque primordial é apresentar o descumprimento da papel cidadão de amparo ao idoso 
inclusive no que tange ao cenário familiar. A metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, refere-se ao 
Estatuto do Idoso, Artigo 5 ° da CF 88 e Código Civil. À luz da CF 88 busca-se reiterar a importância da 
Dignidade Humana na vivência do idoso, buscando fundamentar que o envelhecer deve ser digno, contada a 
carga de agruras dantes passadas ao longo da trajetória de grande parcelada população idosa do país. É 
importante salientar o protagonismo dos interesses do idoso, levando em conta a supremacia de seu bem estar. 
Sabendo que é recorrente a curatela ilegal de terreiros sobre os ganhos do idoso(aposentadoria ou BPC) e sua 
gestão patrimonial, apesar desde ter perfeitas faculdades para tal administração. Utilizamo-nos deste estudo 
para fins de conscientização em relação a coisificação do idoso para a obtenção de lucros, não sendo suprida 
suas necessidades nem financeiras tampouco afetivas e o impacto desta conduta no âmbito familiar e na 
sociedade civil como um todo. 
 
Palavras-chave: Curatela. Conscientização. Dignidade Humana. Idoso. Negligencia. 
 
Cód. R_160 

NEONATOLOGIA CANINA 
 
Gabriela Falcão Almeida Cavalcante, Rachel Fradique Accioly Magalhães, Vanessa Porto Machado, Venâncio 

Victor Guerreiro, Yago Marques Oliveira 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: dalsfortkennel@gmail.com, gabrielafalcaoac@hotmail.com, vanessa.machado@fatene.edu.br, 
venancia.victor@hotmail.com.br, yagomarqueso@gmail.com 
 
A neonatologia é a ciência que estuda o recém-nascido. O neonato canino é menos adaptado a vida extrauterina 
do que outras espécies de animais domésticos, logo a ausência de cuidados intensivos durante este período é 
responsável pela elevada mortalidade de filhotes. A relevância do tema na clínica de pequenos nos motivou a 
apresentar uma revisão de literatura sobre o tema, na qual será abordado: o período neonatal em cães, as 
principais causas da mortalidade neonatal e as medidas de prevenção da mortalidade neonatal canina. Cão 
neonato é o filhote do nascimento à segunda semana de vida. A mortalidade neonatal canina pode ser causada 
por: parto distócico, má formações, hipóxia ao nascimento, hipotermia, hipoglicemia, desidratação, infecções e 
infestações parasitárias. A prevenção da mortalidade neonatal é obtida pelo acompanhamento intensivo do 
parto ao 14° dia de vida extrauterina. Dentre os cuidados com o neonato destacam-se: (1) acompanhamento ao 
parto; (2) desobstrução das vias aéreas ao nascimento; (3) acompanhamento do ganho de peso; (4) aferição da 
coloração das mucosas; (5) alimentação (colostro/amamentação) adequada; (6) manutenção da temperatura 
ambiental constante (30-33 °C); (7) aferição diária dos parâmetros fisiológicos (frequência cardíaca, frequência 
respiratória, temperatura retal); (8) avaliação do desenvolvimento dos órgãos dos sentidos 
(visão/audição/tato/olfato/paladar), (9) avaliação do funcionamento sistema nervoso (atividade mental/análise 
dos reflexos). Quando os cuidados intensivos são realizados, as alterações dos parâmetros fisiológicos são 
identificadas, o tratamento realizado e a mortalidade reduzida. Os cuidados intensivos do neonato canino 
previnem a mortalidade durante este período. 
 
Palavras-chave: Cães. Neonatologia. Mortalidade. 
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Cód. R_161 

NUTRIÇÃO DE COELHOS DOMÉSTICOS 
 

Giovanna Rubo, Iara Linhares Mendes, Luma Morena Passos Freire, Magida Thayane de Araújo Aguiar, 
Maria Larissa Rodrigues Linhares 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: gi_rubo@hotmail.com, iara_l15@hotmail.com, lari.lari.rodrigues.linha@gmail.com, 
lumamorenap@gmail.com, magidathayane@hotmail.com 
 
A ordem dos lagomorfos é formada por pequenos mamíferos herbívoros que incluem os coelhos, as lebres e os 
tapitis. O presente resumo se atém a espécie Oryctolagus cuniculus (coelhos domésticos) e, especificamente, 
ao seu manejo nutricional. O objetivo do trabalho foi abordar o manejo nutricional de coelhos domésticos e a 
importância de uma boa alimentação para esta espécie. A alimentação mais adequada para estes animais é uma 
dieta predominantemente rica em fibras volumosas, moderada quantidade de verduras escuras e 
complementação com ração peletizada de qualidade; por conter frutose, que podem causar uma disbiose, as 
frutas devem ser ofertadas apenas como petiscos. Devido ao sistema urinário estar relacionado no metabolismo 
do cálcio e na excreção de cálcio e magnésio, estes animais precisam consumir, em sua dieta diária, grande 
quantidade de água. Os lagomorfos fazem cecotrofagia, pois os cecótrofos são ricos em nutrientes essenciais, 
necessários para complementação da nutrição. Estes animais apresentam microbiota adaptada à dieta 
herbívora, sendo esta composta por bactérias anaeróbicas e aeróbicas, que são extremamente sensíveis à 
implementação inadequada de antibióticos. Dessa forma, conclui-se que uma boa alimentação é de suma 
importância para o desenvolvimento, sanidade e longevidade destes animais. 
 
Palavras-chave: Lagomorfos. Alimentação. Herbívoros. Fibras. 
 
Cód. R_162 

NUTRIÇÃO DE PSITACÍDEOS MANTIDOS EM CATIVEIRO 
 

Lorena Cals Santiago, Luma Morena Freire 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: lorecals@yahoo.com.br, luma.freire@fatene.edu.br 
 
As aves da família Psittacidae são abundantes no Brasil, esses animais são bastante inteligentes por possuírem 
um cérebro bem desenvolvido, conseguindo reproduzir diversos tipos de sons e palavras. Dessa forma, cativam 
muitas pessoas e ganham cada vez mais espaço no mercado pet. O objetivo do presente trabalho foi reunir 
informações acerca do manejo nutricional de psitacídeos em cativeiro. O desconhecimento sobre as 
necessidades nutricionais dos psitacídeos ocasionam os problemas mais recorrentes na clínica de aves devido 
ao fato de muitas rações, comercialmente disponíveis, serem à base de mistura de sementes multideficientes e 
também a desinformação dos proprietários sobre os princípios básicos da alimentação de suas aves. A 
deficiência alimentícia pode causar diversos danos ao animal; o problema mais recorrente em psitacídeos 
adultos é a deficiência de vitamina A ocasionada por alimentação composta, exclusivamente, por sementes, 
onde os sintomas clínicos incluem redução da imunidade humoral, descamação do epitélio, coriza, problemas 
reprodutivos, automutilação, e pododermatite. Outras doenças de origem nutricional são a deficiência de 
cálcio, fósforo, vitamina D, iodo, síndrome do fígado gorduroso e obesidade. Com base na revisão de literatura 
realizada, conclui-se que a alimentação adequada em animais de cativeiro assegura o desenvolvimento correto 
e a manutenção de suas funções vitais. No mercado existem várias formulações de rações que possuem teores 
de carboidratos, aminoácidos, minerais e gorduras em níveis balanceados, diferentemente das dietas que 
utilizam somente grãos, em que os animais ficam obesos e desnutridos. As rações comercializadas são 
específicas para cada espécie dispensando a suplementação na alimentação. 
 
Palavras-chave: Aves. Alimentação. Deficiências nutricionais. 
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Cód. R_163 

O DIREITO E A EFICÁCIA DA LEI COM AS MULHERES NO BRASIL 
 

Antonia Marta Martins de Sousa Damasceno, Jorge Clécio de Moraes Dias, Ruth Raquel Martins de Sousa 
Damasceno 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: jorge.dias@fatene.edu.br, martamartinsdamasceno@hotmail.com, snrruth@gmail.com 
 
Todos os dias no Brasil as mulheres sofrem algum tipo de violência, seja ela Física, Psicológica ou Moral. E é 
justamente com a finalidade de minimizar esses casos, que a Legislação brasileira vem operando arduamente 
na elaboração de Leis, como: a Lei nº 11.340/06 (conhecida como Lei Maria da Penha), a Lei 13.104/15 (que 
prever o Feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio) e a Lei 13.718/18 (que tipifica 
como crime a Importunação sexual, Estupro Coletivo e Divulgação de Fotos intimas). O presente trabalho 
surge na perspectiva de analisar essas leis, bem como a sua eficácia e amparo em relação a vítima dentro do 
seu espaço social. O desenvolvimento consistiu em uma análise de casos concretos com olhar investigativo, 
relatos de vítimas, como também interpretações de Doutrinadores do Direito sobre as respectivas leis. A 
Pesquisa realizada é uma demonstração de como existe um avanço em relação aos Direitos das Mulheres em 
analogia ao passado. Ressalta-se ainda a importância do papel que a Constituição Federal de 1988 vem fazendo 
em relação as mulheres, que desde os tempos remotos são vítimas da violação de Direitos da Dignidade da 
Pessoa Humana, porém, em meio a esse avanço ainda existem estorvos que devem ser enfrentados, e é com 
muita luta e resistência que esses Direitos estão sendo garantidos e assegurados. Iremos fortemente continuar 
resistindo para que possamos construir um país, uma nação, um mundo que valorize e respeite os Direitos 
situados. A caminhada é longa e a luta continua. 
 
Palavras-chave: Eficácia. Leis. Mulheres. 
 
Cód. R_164 

O EMPREGO DA PALMA FORRAGEIRA COMO ALTERNATIVA PARA USO DA ÁGUA 
RESTANTE EM RESERVATÓRIOS NOS PERÍODOS DE ESTIAGEM 

 
Antonio Claudio de Sousa Silva¹, Everton Moura Ferreira¹, Ricardo Clayton Sales¹, Wendel Gomes Linhares¹, 

Edenise Monica Puerari² 
 
¹Alunos Engenharia de Produção, Turma EP 2433 (FATENE) 
²Docente Engenharia de Produção (FATENE); Orientadora 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: antonioclaudio.s@bol.com.br, edenise.puerari@fatene.edu.br, evertonmouraferreira@gmail.com, 
sales.clayton@gmail.com, wendelgomes.eng@gmail.com 
 
A redução dos níveis de água cada vez mais agravada pelos períodos de estiagem é a principal dificuldade para 
residentes do sertão e no semiárido no Nordeste do Brasil, em especial aos municípios mais afetados pela seca 
no Estado do Ceará. A palma forrageira é um dos mais importantes suportes forrageiros para a pecuária do 
Semiárido, de elevado valor nutritivo, mesmo em condições de sequeiro, sendo uma planta rica em vitaminas, 
minerais e aminoácidos, constitui-se em complemento alimentar de alto poder nutritivo, tanto animal quanto 
humano, mas ainda é relegada à condição de planta associada à subsistência das famílias que lidam com a 
agropecuária familiar e que através da utilização de uma técnica simples de melhoria na qualidade, logo se 
torna uma alternativa para aproveitamento quase que total das fontes de água durante o período de estiagem e 
que para as comunidades que necessitam de água para consumo próprio, pois se torna um diferencial para o 
consumo de água limpa tendo em vista que age para limpeza da água em barreiros ou outros lugares onde a 
qualidade não seja tão boa, a um custo quase zero nessa técnica de tratamento. 
 
Palavras-chave: Água. Palma. Sustentabilidade. Reengenharia. 
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Cód. R_165 

O ESPÍRITO DAS LEIS EM MONTESQUIEU 
 

Erika Bataglia da Costa, Francisco Narain Viana de Brito, Francisco Rilson Gomes Cavalcante 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: erika.bataglia@fatene.edu.br, narainviana@yahoo.com.br, rilsongomes01@gmail.com 
 
O enfoque do presente estudo está na separação de poderes e na importância das leis empiricamente 
observáveis por Montesquieu, como forma de controle de um sobre o outro, sob base democrática legitimada. 
Tem como objetivo identificar a visão de Montesquieu sobre como leis interagem no âmbito do direito civil 
como forma de suposto contrato social. A metodologia aplicada é de cunho bibliográfico e refere-se à seção IV 
do capítulo 12 da obra de Rocha (2014) “Fundamentos de Filosofia do Direito”. Para Montesquieu, o contrato 
social dos contratualistas nunca existiu de fato. Numa visão político-jurídica, ele submete o Estado às leis para 
assegurar a democracia, ou seja, reforçando o liberalismo democrático, portanto, estado democrático de direito. 
Para o direito, ele contribuiu de forma a complementar o contrato social, originando novas leis e ao parlamento 
jurídico. Para ele, a melhor forma de governar é aquela que respeita as leis, ou seja, nenhum poder é mais 
importante que o outro e que nenhum desses poderes (legislativo, executivo e judiciário), podia tomar o poder 
do outro. No caso do judiciário, segundo Montesquieu, era o que “menos” teria poder, pois ele não é formado 
com base em votação pública, mas através de processos seletivos técnicos ou concursos públicos que tornavam 
as disputas públicas ineficazes, criando a esse poder, características próprias que o diferenciava dos demais. 
Então, o judiciário não poderia participar da política ideológica – partidária e aspirar poder de governo. 
 
Palavras-chave: Montesquieu. Separação de poderes. Leis. Contrato social. 
 
Cód. R_166 

O NOME SOCIAL E O MARCO CIVILIZATÓRIO NAS ELEIÇÕES DE 2018 NO BRASIL 
 
Antonia Marta Martins de Sousa Damasceno, Kely Cristina Saraiva Teles Magalhães, Ruth Raquel Martins de 

Sousa Damasceno 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: martamartinsdamasceno@hotmail.com, profa.kelymagalhaes@gmail.com, snrruth@gmail.com 
 
Para nos identificar são atribuídos nomes que representam quem somos, e é nesse sentindo que surge o nome 
social. Àquele que concebe sua verdadeira identidade. Ter o nome com o qual você se identifica em algum 
Documento com certeza é uma garantia de Dignidade, e é justamente pensando assim, que o TSE – Tribunal 
Superior Eleitoral, emitiu a Portaria Conjunta nº 1 de 17/04/2018 que garante o direito da inclusão do nome 
social no cadastro eleitoral, pela primeira vez na história das Eleições políticas no Brasil, tanto o nome social 
como a identidade de gênero constará no Título de Eleitor. O presente trabalho possui como objetivo retratar 
esse marco histórico do Brasil, bem como a importância do mesmo para quem o adere. A pesquisa será de teor 
bibliográfico e documental, com perfil qualitativa. Buscar-se-á discutir que, a identificação que representa a 
pessoa perante os demais, causa um impacto extremamente positivo, a qual deve ser espelhado e assim 
disseminado a prática da atribuição do nome social nos demais documentos oficiais. Por conseguinte, ressalta-
se a importância da concretização desse avanço, pois o reconhecimento do nome social é um enorme progresso 
nos Direitos Humanos e, por conseguinte, termômetro da evolução social do indivíduo e, da coletividade. 
 
Palavras-chave: Nome social. Marco civilizatório. Eleições 2018. 
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Cód. R_167 

O SOL NÃO BRILHA PARA TODOS: A DESIGUALDADE SOCIAL EM DEBATE NAS 
COMUNIDADES RURAIS EM CAUCAIA-CE 

 
Fabiana Freires Batista 

 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: fabiannafreires@gmail.com 
 
Mascara-se a triste realidade das comunidades rurais existentes no município de Caucaia localizado no estado 
do Ceará. A “Terra da luz” como é conhecido o estado do Ceará não apresenta condições de igualdade para 
todos os seus habitantes. Este trabalho tem como objetivo analisar fatos e dados estatísticos sobre a 
desigualdade social existente no município e como isso afeta negativamente a vida do cidadão caucaiense. Esta 
pesquisa possui caráter qualitativo, quantitativo e exploratório. Em primeiro lugar, buscaremos a compreensão 
deste fenômeno através das referências bibliográficas sobre termos centrais como a desigualdade social, a 
pobreza e os direitos fundamentais. Em seguida, serão confrontados os dados coletados observando os aspectos 
econômicos e sociais presentes em pesquisas estatísticas realizadas por órgãos da esfera municipal e federal. 
Por fim, os membros dessas comunidades serão entrevistados para que seja possível coletar os relatos e mostrar 
a situação atual em que se encontram. Salienta-se que o trabalho se encontra em estado de desenvolvimento e 
seus dados serão apresentados em publicação futura. 
 
Palavras-chave: Desigualdade social. Caucaia. Direitos fundamentais. 
 
Cód. R_168 

OBSERVAÇÃO DA PRESENÇA DO MODELO BUROCRÁTICO EM EMPRESA PROVEDOR DE 
INTERNET NO ESTADO DO CEARÁ 

 
Ana Dayse da Silva Araújo, Beatriz Magalhães Queiroz, João Paulo de Oliveira Pereira, Marlucia de Sousa 

Araújo, Tiago Alves da Silva 
 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: annadaysii@hotmail.com, beeaqrz@gmail.com, j1998paulo@gmail.com, 
marlucia_rj123@outlook.com, tiago_rh@yahoo.com.br 
 
A burocracia, mesmo tendo sido iniciada no século anterior, está presente na rotina das organizações 
atualmente. Neste sentido a equipe teve como missão relacionar a teoria burocrática com o dia a dia de uma 
empresa provedor de internet, esse modelo é aplicado em todas as organizações grandes do Brasil e do mundo, 
onde o trabalho é baseado em papeis e documentos movidos em sequência continua entre várias unidades 
componente da estrutura organizacional. Como objetivo foi delimitado comparar e explicar a teoria burocrática 
e sua ação no decorrer das tarefas da empresa “X”. Fez-se uma pesquisa de natureza de tipo descritiva onde se 
descreve e compara o modelo da teoria com as atividades do estabelecimento e de abordagem qualitativo onde 
os resultados foram traduzidos em conceito e ideias. Como conclusão foi possível perceber que a teoria da 
burocracia é de extrema importância para as organizações, pois ajuda na organização com tarefas já descritas 
que facilita nas ações, consequentemente deixando a empresa eficiente. De forma complementar ficou o 
entendimento de que nem toda burocracia é igual, mas sempre tem o mesmo sentido e resultados finais de 
organização, relações de poder e autoridade. 
 
Palavras-chave: Burocracia. Estrutura organizacional. Processos. Eficiência. Empresa. 
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Cód. R_169 

OBSTRUÇÃO INTESTINAL POR CORPO ESTRANHO EM CÃO – RELATO DE CASO 
 

Daiane Araújo Lourenço, Paula Bittencourt Vago 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: dane.veterinaria@gmail.com, paula.vago@fatene.edu.br 
 
Os corpos estranhos são uma das causas mais frequentes na clínica e cirurgia de pequenos animais e, 
geralmente, os cães são os mais afetados. Corpo estranho gástrico ou intestinal, se refere a qualquer material 
que não seja alimento presente no trato gastrointestinal que geralmente resulta em um problema digestivo 
grave, como diarreia, obstrução e vômitos. Após a deglutição do corpo estranho, este irá progredir no trato 
gastrointestinal até que o seu tamanho ou formato impeça a sua progressão, produzindo distintas obstruções; 
por isso os sinais clínicos são dependentes da região obstruída. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de 
corpo estranho em cão que foi submetido a cirurgia para remoção do objeto. Foi atendido na Clínica 
Veterinária São José de Ribamar, um cachorro, macho, da raça Pinscher, com nove meses de idade. No exame 
físico constatou-se apatia e dor abdominal e durante a anamnese o tutor relatou que o animal tinha costume de 
ingerir objetos. Baseado na suspeita clínica de corpo estranho, foi realizado exame ultrassonográfico onde foi 
confirmado que havia uma linha interrompendo todo o fluxo do trato gastrointestinal. Por conduta terapêutica, 
foi indicada enterotomia de urgência que permitiu a retirada do corpo estranho. Após uma semana da cirurgia, 
o animal foi reavaliado, e constatou-se a melhora no quadro clínico com o fluxo normal em seu trato 
gastrointestinal. Esse trabalho demonstrou que um rápido diagnóstico e uma técnica cirúrgica bem executada 
para o tratamento do corpo estranho é de grande importância no prognóstico do paciente. 
 
Palavras-chave: Enterotomia. Obstrução. Corpo estranho. Cão. 
 
Cód. R_170 
OPERAÇÕES LOGÍSTICAS DE COMPRA E ARMAZENAMENTO DE UM MICRONEGÓCIO EM 

CAUCAIA - CEARA 
 

Francisco Rogerio de Oliveira Lima, Ricardo Cesar de Oliveira Borges 
 
Curso: Administração, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: limarogerio305@gmail.com, ricardo.borges@fatene.edu.br 
 
As empresas de um modo geral procuram buscar agilidade nos processos. No que diz respeito a logística é de 
fundamental importância que esses processos acompanhem o crescimento das empresas que buscam o 
diferencial competitivo maximizando ganhos e assim permanecendo no mercado. Nas atividades de compras se 
adquire um produto ou serviço e está diretamente ligado ao estoque. Na armazenagem os materiais são 
estocados de forma que haja benefícios no que diz respeito à redução de custos, melhoria no aproveitamento de 
espaços, redução de perda e inutilidades dentre outros. O objetivo geral desta pesquisa é analisar as operações 
logísticas de compra e armazenamento de um micro negócio em Caucaia-Ceará. Metodologicamente o trabalho 
possuirá uma natureza qualitativa, de tipologia bibliográfica e exploratória quanto aos meios e descritiva e de 
caso quanto aos fins (VERGARA, 2009). O instrumento de pesquisa será o formulário de entrevista a ser 
aplicado com a gestão de uma pizzaria e tratados por meio de análise de discurso (BARDIN, 1977). Os 
resultados não foram encontrados até o presente momento pois a pesquisa encontra-se na fase inicial; motivo 
pelo qual a conclusão igualmente encontra-se em fase de investigação. 
 
Palavras-chave: Logística. Compras Organizacionais. Armazenagem Empresarial. Microempresa. Pizzaria. 
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Cód. R_171 

ORIENTAÇÕES PERTINENTES ACERCA DOS CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO NO 
ALOJAMENTO CONJUNTO 

 
Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, Helen Dayane Oliveira da Silva, Israel Melo de Oliveira dos Santos 

Junior, Jamille de Paula Alves, Janaina dos Santos Silva 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: bruna.tamboril@fatene.edu.br, helendayane22@gmail.com, israel-junior_kael@hotmail.com, 
jamillea48@gmail.com, janaiinadossantossilva@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: O alojamento conjunto é uma estratégia que promove a interação entre a puérpera e o recém-
nascido imediatamente após o parto, fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Nele são promovidos os 
cuidados iniciais ao que concerne a iniciação do aleitamento materno em livre demanda, higiene corporal e 
coto umbilical, imunização, bem como, testes realizados após o parto para avaliação da atividade cardíaca e 
vitalidade neonatal. OBJETIVO: Descrever a importância da realização dos cuidados ao recém-nascido (RN) e 
sua importância para a promoção da saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 
desenvolvidos por acadêmicos de enfermagem durante o estágio supervisionado em alojamento conjunto no 
município de Caucaia, no período de agosto a setembro de 2018. A pesquisa não necessita de habilitação do 
comitê de ética, visto que não há experimentação humana. RESULTADOS: Durante as visitas no alojamento 
conjunto, identificou-se dúvidas das puérperas referente aos cuidados com o RN. A partir disso, foram 
realizadas intervenções visando à relevância do aleitamento materno, imunização e higienização. Observa-se 
que foi um momento de aprendizagem mútua, além de esclarecer alguns mitos e verdades. CONCLUSÃO: 
Diante desse contexto, identificou-se como lacuna déficit nas orientações durante o pré-natal, que podem 
ocasionar impactos na saúde materno-infantil. Nessa perspectiva, a implementação de ações educativas 
fortalece o vínculo, o autocuidado e a desmitificação dos cuidados ao recém-nascido. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido. Puérpera. Enfermeiro. 
 
Cód. R_172 

OS CALÇADOS MAIS AMADOS DO BRASIL VISTOS DE POR OUTRO ÂNGULO: OLHAR PÓS 
MODERNO OU CLÁSSICO? 

 
Ana Shérida Costa do Nascimento, Cristiane Silveira Paiva 

 
Curso: Ciências Contábeis, Área Temática: Ciências Exatas 
E-mail: cristianepaiva623@hotmail.com, turma_8553mtc@hotmail.com 
 
Tendo em vista a administração científica de Taylor como método fundamental para a organização de uma 
empresa foi estudado quais tipos de adaptações ocorreram nos tempos modernos e que mudanças as industriais 
do Brasil tiveram que realizar para adequar essa teoria. Para isso foram analisados os processos dentro de uma 
empresa de calçados muito famosa no país que ainda utiliza esse método com os seus operários e quais fatores 
podem levar ao mecanismo do mesmo. Como objetivo geral é possível inferir a análise e comparação das 
teorias existentes e aplicação no cenário organizacional. Foi investigado também o grau de satisfação do 
funcionário e se eles conseguem reconhecer qual o viés que a área administrativa da empresa visa tomar. Foi 
possível obter uma visão de qual é o maior beneficiado desse processo, entre: Empregador, operários e 
consumidores, qual deles tem a melhor experiência. Deixando mais claro para o consumidor e para o leitor 
toda a estrutura da organização e todas etapas que passam o produto até o resultado final. A empresa que é tida 
no país como conceito em atualidade nos seus calçados, consegue esse resultado utilizando o método mais 
antigo de administração. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Administração. Consumidor. Operário. Teoria. 
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Cód. R_173 

OS CAMINHOS DA APTIDÃO FÍSICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS ÚLTIMOS 
ANOS: REVISÃO DE LITERATURA SISTEMÁTICA 

 
Alysson Bruno de Almeida Lopes, Ana Paula da Silva Sousa, Antonio Wesley Barbosa Pereira, Iuri Freires 

Viegas, Marcos Jair Carneiro Silva 
 
Curso: Educação Física, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: alyssonbrunodealmeidalopes@gmail.com, anap.ss_@hotmail.com, 
antoniowesleybarbosapereira@gmail.com, iuriviegas@gmail.com, marcos192133@gmail.com 
 
Quando a aptidão física em crianças e adolescentes não é trabalhada, há grandes chances de aderirem 
patologias posturais, inflamações articulares e originarem doenças não transmissíveis de forma aguda ou 
crônica. Objetivo: revisar os estudos sobre a aptidão física em crianças e adolescentes nos últimos três anos. 
Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática através dos bancos de dados Google acadêmico e a plataforma 
Bireme atendendo aos critérios de inclusão: trabalhos em formato digital experimentais com crianças e 
adolescentes no período de 2007 a 2018 nos idiomas português e inglês. Foram encontrados 74 artigos e 
somente 12 atenderam aos critérios do trabalho. Os métodos mais utilizados para investigação foram Projeto 
Esporte Brasil (PROESP-BR), aplicação de questionários e o Índice de Massa Corporal (IMC). Resultados: Os 
estudantes do sexo masculino evidenciam melhor aptidão física do que o sexo feminino. A resistência 
cardiorrespiratória e flexibilidade são as variáveis que estão abaixo dos níveis satisfatórios de saúde, no qual a 
área urbana é mais acometida do que a rural. O IMC em maior parte dos estudos apresenta o sobrepeso em 
escolares, e a ocorrência de dores lombares é maior no sexo feminino do que no sexo masculino. Houve 
também relação direta de escolares de ambos os sexos na zona de risco à saúde que estudam em escolas com 
baixa presença de estruturas esportivas no seu entorno. Conclusões: Dessa forma a relevância de se trabalhar 
com mais frequência as aptidões físicas nas aulas práticas de educação física contribui na melhora dos níveis 
de saúde dos escolares. 
 
Palavras-chave: Resistência física. Escolares. Educação Física. 
 
Cód. R_174 

OS DIREITOS DA COMUNIDADE LGBT NO BRASIL 
 
Cintia dos Santos da Silva, Juliana Cecilia de Aguiar Monteiro, Milena da Silva Lima, Milena Muriel da Silva 

Xavier, Pamela Ingred Marques Rodrigues 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: cintiadossantos10@hotmail.com, milenamurielsam@gmail.com, milenasilva20p@gmail.com, 
monteiro.juliana2@gmail.com, pamelaingred@hotmail.com 
 
“O amor por princípio, ordem por base e progresso por fim”. Ao referir esta frase de Auguste Comte, filósofo 
positivista, afirmava que as sociedades deveriam se basear nisso para garantir a evolução social. Apesar de este 
princípio ser o lema da bandeira do país, o Brasil parece estar vivendo outra preocupante problemática: apesar 
do reconhecimento legal e judicial dos DIREITOS LGBT NO BRASIL TEREM AVANÇADO, o Brasil 
continua sendo o país que mais ocorre crimes de ódio contra LGBT no mundo. O objetivo deste trabalho é 
compreender as principais dificuldades que os (a) assistentes sociais tem no CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social) em Caucaia – CE, em desenvolver a proteção desses direitos e seu suporte 
na prevenção contra homofobia. A metodologia do trabalho foi de pesquisa exploratória, bibliográfica, de 
natureza qualitativa, dados publicados nos últimos três anos, pelo ministério das mulheres, da igualdade racial 
e dos direitos humanos, que ocorre ao menos cinco casos de violência homofóbica registrados todos os dias no 
Brasil. De acordo com a diretora da ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos Irina Bacci, as denúncias de 
violação de direitos LGBT teve aumento de 94% em 2015, um grave alarmante para a comunidade LGBT. De 
acordo com dados levantados pelo disque 100 são registradas por ano 1,926 denúncias de 3,000 violações 
relacionadas à população LGBT, envolvendo 1,900 vítimas e 2.600 suspeitos. Mas são dados que não 
correspondem à realidade, onde a grande maioria não denuncia as agressões. 
 
Palavras-chave: LGBT. Direitos. Violência. Homofobia. Serviço Social. 
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Cód. R_175 

OSTEOSSARCOMA EM CÃO TRATADO COM AMPUTAÇÃO DO MEMBRO 
 

Aline Silveira Feitosa, Fabiana Rodrigues da Costa, Luiz Hernani Soares Bezerra Neto, Richard Elâino de 
Oliveira Ferraz, Suely Marques Oliveira Maciel 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: alinefeitosa12@yahoo.com.br, fabianacordeiro22@yahoo.com.br, hernanyb.vet@gmail.com, 
richard.ferraz@fatene.edu.br, su.ely.marques@hotmail.com 
 
Osteossarcoma é uma neoplasia maligna que acomete raças de grande porte onde se instala geralmente é em 
porções distais de rádio e fêmur e proximal de tíbia. As lesões do osteossarcoma se apresentam como inchaços 
de natureza inflamatória e dolorida, podendo o animal apresentar claudicação do membro acometido. O 
diagnóstico se estabelece com o achado radiográfico de uma imagem de radiopacidade descrita na literatura 
como “imagem de explosão solar”. O presente trabalho têm como objetivo relatar a intervenção cirúrgica de 
cão com osteossarcoma. Foi atendido no Hospital veterinário Metropolitano um cão S.R.D de 26 kg, sete anos 
de idade com sintomas de claudicação do membro anterior direito. O índice de suspeição se elevou com o 
aparecimento do sinal radiográfico patognomônicos descrito acima. O tratamento indicado foi a remoção 
cirúrgica do membro acometido pela afecção. Realizou-se a desinserção das musculaturas do antebraço do 
paciente liberando as inserções dos músculos tríceps e bíceps e demais. Após a exposição completa do úmero 
realizou-se a serração deste osso na sua porção diafisária. O espaço morto criado foi então aproximado com fio 
de poliglactina 910 e a pele suturada com simples separado com nylon 0. O pós-cirúrgico foi tranquilo, animal 
ficou confinado nas primeiras 48h num espaço restrito, 30 dias após o procedimento animal demostrava se 
adaptar bem com apenas três membros. Osteossarcoma é um afecção comum com tratamento de remoção do 
tumor no qual, no presente trabalho, o animal respondeu bem ao tratamento. 
 
Palavras-chave: Osteossarcoma. Ortopedia em cães. Remoção de membro. Tumor maligno. Cirurgia 
Ortopédica. 
 
Cód. R_176 

PÉ DIABÉTICO EM EVOLUÇÃO CICATRICIAL 
 

Élida Rodrigues dos Santos 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: elida31arrebatada@yahoo.com.br 
 
Tratamento de uma lesão de pele com tendão exposto, sendo que a paciente tinha diabetes descompensada, 
tinha sido hospitalizada e sem efeito positivo, foi quando a família me procurou e eu, dentro dos 
conhecimentos, e sendo orientada pelo professor, peguei o caso e adotei a lesão onde a mesma não era 
cooperativa, duração do tratamento farmacológico de 98 dias , sendo usado hidrogel com alginato, 
desbridamento mecânico e para cicatrizar pomada à base de barbatimão da Fitoscar, onde era feito curativo três 
vezes por semana, no início e depois era diário, usado solução fisiológica, antibióticos, orientação com 
elevação de membros inferiores, medicação de uso contínuo prescrito pelo médico. Orientação na dieta, 
ingestão de líquido, balanço hídrico, aferição dos sinais vitais, e orientação à família sobre o manejo. 
 
Palavras-chave: Pé diabético. 
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Cód. R_177 
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO SOB O OLHAR DA TEORIA BUROCRÁTICA 

 
Antonio Adriano Alves de Souza, Cirlene Rocha Araujo, Lucas Vitor dos Santos, Matheus de Matos Raulino, 

Paulo Victor Xavier 
 
Curso: Ciências Contábeis, Área Temática: Ciências Exatas 
E-mail: aadrianosouza@yahoo.com.br, cirlenerocha13@hotmail.com, lucasvitorsantos96@gmail.com, 
matheusraulino.10@hotmail.com, paulo07victor@hotmail.com 
 
A teoria burocrática tem como base o pensamento racional, para almejar a excelência. Atualmente as pessoas 
associam burocracia a processos demorados e com bastante papelada, porém a teoria de Max Weber é o 
contrário do que as pessoas geralmente imaginam. Como objetivo geral tem-se que conhecer e apresentar  a 
inserção da teoria burocrática nos processos de planejamento e controle de produção. O método pode ser 
resumido por: Pesquisa descritiva; Revisão bibliográfica; Realizaram-se estudos exploratórios a fim de analisar 
as práticas de planejamento e controle de produção e a relação com a teoria burocrática em uma empresa de 
fabricação de pás eólicas. Como conclusão foi possível detectar que o planejamento e o controle são 
encarregados pelos processos de produção de uma empresa, estando responsável por tomadas de decisões 
quanto aos recursos e o uso dos materiais e tempo adequados. A teoria burocrática traz em vista o conceito de 
burocracia diferenciado do que normalmente as pessoas têm em mente. Constata-se que a burocracia vem a ser 
como uma estrutura para a organização de uma empresa, e a vinculação da mesma em práticas dos processos 
de planejamento e controle de produção de uma empresa de fabricação e comercialização de pás eólicas, revela 
extrema funcionalidade. Nota-se a necessidade e relevância que envolve a teoria burocrática integrando-se aos 
processos de planejamento e controle de produção. Evidenciando suas respostas positivas às aplicações 
práticas na empresa referida. Trazendo métodos com resultados proveitosos, eficientes e eficazes. 
 
Palavras-chave: Teoria burocrática. Planejamento. Controle. Produção. Burocracia. 
 
Cód. R_178 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: ESTUDO 
SOBRE A ATUAÇÃO DO CREAS DE PARACURU/CE 

 
Antonia Paula Barbosa Santos 

 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: antoniapaulabsantos@gmail.com 
 
O presente artigo é um recorte da construção teórica a qual foi abordada no Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) apresentado ao curso de graduação em Serviço Social e, versa a experiência de estágio supervisionado 
em Serviço Social realizada no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) do 
município de Paracuru e, tem como particularidade o estudo sobre a População em Situação de Rua (PSR) 
atendida no equipamento e sua relação com a Política de Assistência Social. Diante dos vários desafios 
encontrados na rede de atendimento à PSR, percebe-se que é um público que tem poucas possibilidades de 
acesso à informações e direitos sociais, previstos para os cidadãos na Constituição Federal, os quais pelo seu 
caráter de universalidade também são garantidos a PSR. Com isso tem-se como objetivo principal: discutir as 
possibilidades de acesso as políticas públicas destinadas à População em Situação de Rua em Paracuru/CE. A 
partir do estudo do diário de campo e pesquisas realizadas no campo no período de estágio foi identificado que 
compreender as demandas, direitos e formas de disponibilizar acesso às políticas públicas destinadas a 
população em situação de rua é o início da construção de estratégias para o enfrentamento da questão. Para 
isso, faz necessário ainda que a rede trabalhe de forma intersetorial compreendendo que as demandas desta 
população são diversas e envolvem saúde, habitação, educação, entre outras. 
 
Palavras-chave: População em situação de rua. Políticas públicas. Direitos sociais. 
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Cód. R_179 

POSITIVISMO E POSITIVISMO JURÍDICO 
 

Laert Oliveira Pinheiro, Maria de Lourdes Santos da Silva da Costa, Erika Bataglia da Costa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: erika.bataglia@fatene.edu.br, laertoliveira21@hotmail.com, vitoriasilvamlssc@gmail.com 
 
A questão norteadora do presente estudo se volta para Auguste Comte (1798-1857) e sua devoção ao estudo da 
filosofia positiva. A metodologia aplicada é de cunho bibliográfico refere-se à seção, capítulo 17 da obra de 
Rocha (2014). Para o Direito a filosofia positiva se apresenta em vários momentos, entre eles a oposição a 
visão Jusnaturalista, que na visão de Comte remonta a explicações metafisicas e religiosa arcaica e também a 
sublimação dos fenômenos sociais entre eles a despreocupação com as determinações históricas atuantes sobre 
os fenômenos sociais no sentido de não propor mudanças ao status que existe. A partir da filosofia positiva de 
Comte, ao longo do século XIX, vão surgir diversas visões sobre como aplicar o positivismo ao Direito tendo 
como premissas, os fatos sociais, a realidade fática e a ordem. Conclui-se que é a partir dessas premissas que o 
positivismo jurídico passa a elaborar o conceito de jurisprudência no sentido de definir afinal qual o papel do 
judiciário e a autonomia dos operadores do direito, principalmente os magistrados. 
 
Palavras-chave: Direito. Filosofia. Positivismo. Jurisprudência. 
 
Cód. R_180 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE: A PERCEPÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS QUE 
CUMPREM MEDIDA NA CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO MUNICÍPIO 

DE CAUCAIA-CE 
 

Izanete Pereira Paiva 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: isanette_paiva@hotmail.com 
 
Este estudo tem como objetivo compreender a percepção dos beneficiários que cumprem medidas na Central 
de Penas e Medidas Alternativas do município de Caucaia/Ce. Traz como objetivos específicos, identificar em 
que consiste essa medida que é desenvolvido na Central, registrar as dificuldades enfrentadas pelo apenado e 
analisar de que forma essa medida incide sobre o processo de ressocialização do mesmo. A escolha do tema 
“Prestação de Serviço à Comunidade: A percepção dos beneficiários que cumprem medidas na Central de 
Penas e Medidas Alternativas do município de Caucaia/CE”, se deu pela vivência no Juizado Especial Cível e 
Criminal de Caucaia durante o Estágio Supervisionado em Serviço Social. A pesquisa foi de natureza 
qualitativa, bibliográfica, documental e de campo, onde foram entrevistados 7 beneficiários que estão em 
processo de conclusão de cumprimento da pena. A pesquisa é bastante significativa aos beneficiários da 
Prestação de Serviço à Comunidade, pois irá possibilitar a compreensão sobre o trabalho desenvolvido, 
desvelando os impactos desse trabalho na vida do apenado. Ampliando a informação e dando visibilidade a 
esse serviço que é tão pouco discutido no âmbito do serviço social. Mediante a pesquisa foi possível perceber 
que a Prestação de Serviço à Comunidade é uma tipo de pena alternativa mais utilizada, pois o indivíduo 
apesar de ter uma pena imposta não se afasta da família e nem da sociedade, sendo uma das maneiras mais 
eficazes capaz de ressocializar o indivíduo. 
 
Palavras-chave: Prisão. Penas Alternativas. Prestação de serviço à comunidade. 
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Cód. R_181 
PREVALÊNCIA DE HEPATOZOONOSE CANINA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – ESTUDO DE 

CASOS 
 
Cynthia Levi Baratta Monteiro, Francisca Yonara Alves de Sousa, Francisco Wesley da Silva Alves, Michelle 

Costa e Silva 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: cyntia.baratta@fatene.edu.br, fyonarasousa@gmail.com, michelle.silva@fatene.edu.br, 
wesleydsa@live.com 
 
A Hepatozoonose canina é uma hemoparasitose causada pelo protozoário Hepatozoon spp. que pertence à 
família Hepatozoidae. Comumente descrita em animais silvestres e que atualmente tem sido diagnosticada em 
cães que vivem em zona urbana. No estado do Ceará existem poucos relatos da infecção em pequenos animais 
muito embora se saiba do aumento do número de casos nos últimos anos. Diante disto o objetivo deste trabalho 
é avaliar a prevalência de casos de hepatozoonose canina no município de Caucaia, analisando-se as principais 
alterações hematológicas encontradas nos pacientes positivos. Com base em laudos de hemogramas realizados 
de janeiro de 2017 a agosto de 2018 foram identificados os casos positivos para hepatozoonose canina por 
meio da visualização do parasita em lâmina. Com base na casuística verificou-se que houve um aumento da 
prevalência dessa hemoparasitose no município de Caucaia, onde em 2017 foram registrados 16 casos, 
enquanto apenas no primeiro semestre de 2018 foram diagnosticados 24 casos. Quanto às avaliações 
hematológicas dos pacientes se verificou que as principais alterações foram anemia, trombocitopenia e 
leucocitose, com presença de linfócitos reativos. Diante dos achados foi possível concluir que é alta a 
prevalência de hepatozoonose canina no município de Caucaia, onde os pacientes apresentam anemia, 
trombocitopenia e leucocitose como principais alterações hematológicas. O aumento da prevalência de 
hepatozoonose canina no primeiro semestre de 2018 em relação a 2017 alerta para a importância do 
diagnóstico diferencial clínico e laboratorial desta hemoparasitose emergente cada vez mais frequente na 
clínica de pequenos animais no estado do Ceará. 
 
Palavras-chave: Hepatozoonose. Cães. Caucaia. 
 
Cód. R_182 

PREVENÇÃO DAS LESÕES POR CISALHAMENTO E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS 
 
Erica Patrícia Moreira Moraes, Francisca Claudia Rocha Marques, Graciele Araujo Braga dos Santos, Michele 

Félix Batista Pinheiro, Thailane da Silva Maia 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: claudiamarquessga@hotmail.com, graciele.araujo@yahoo.com.br, mifbp@hotmail.com, 
thailane.maia@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: A assistência de enfermagem é generalista, porém suas especificidades centralizam cuidados 
mais efetivos para cada paciente. O campo de atenção da enfermagem, traz consigo princípios básicos de 
prevenção de doenças de pele, tornando o profissional de enfermagem uni independente dos cuidados com a 
pele. OBJETIVO: Identificar medidas preventivas e os fatores de riscos associados as lesões por cisalhamento. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão integrativa da literatura, com abordagem 
quantitativa. Foram encontrados ao todo 22 artigos os quais depois de aplicados os critérios de inclusão e 
exclusão restaram dez (10) que foram incluídos; já os restantes foram excluídos, pois não correspondiam aos 
critérios de inclusão ou não se adequavam no trabalho; estavam disponíveis apenas em inglês e fugiam à 
temática central do estudo, os demais foram lidos e destacados as informações que respondessem os objetivos 
da pesquisa. RESULTADOS: Após a revisão de toda a publicação selecionada nesta categorização temática, 
sobre a prevenção de lesão em pacientes hospitalizados, constatou-se que as ações de enfermagem para 
prevenção de lesões por cisalhamento são: mudança de decúbito, higiene, troca constante de “fraldas” e 
hidratação da pele. CONCLUSÃO: Conclui-se que, é importante que a equipe de enfermagem trace planos de 
cuidados e intervenções para cada achado e promover ações na qual a assistência seja ativa, orientando também 
os pacientes sobre os cuidados a serem tomados. 
 
Palavras-chave: Lesão por cisalhamento. Fatores de risco e prevenção. 
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Cód. R_183 

PRINCIPAIS CAUSAS DE CONDENAÇÕES DE PULMÕES DE SUÍNOS AO ABATE 
 
Alan Bernardes Pereira, Maria José Cosme, Michelle Costa e Silva, Mychell Feitosa Castro de Amorim, Victor 

Sales Pimentel 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: alanbernardesmedvet@outlook.com, mazecosmevet@gmail.com, michelle.silva@fatene.edu.br, 
mychellfeitosa@outlook.com, vspimentel@yahoo.com.br 
 
Durante os procedimentos de inspeção post mortem em suínos é muito comum a presença de vários tipos de 
lesões pulmonares, as quais possuem causas diversas que, consequentemente interferem nos destinos destes 
órgãos e de suas respectivas carcaças. Entre as principais alterações observadas em pulmões de suínos ao abate 
podem ser citadas pneumonias, hemorragias petequiais, aspiração de sangue, congestão, atelectasia, pleurite, 
enfisema e abcessos. Diante disso o objetivo deste trabalho foi identificar e quantificar as principais causas de 
condenações de pulmões em suínos ao abate. Durante o período de três meses foram avaliadas lesões 
pulmonares de suínos abatidos em abatedouro da região metropolitana de Fortaleza. De acordo com as lesões 
observadas os órgãos foram destinados à condenação, onde as causas destas foram contabilizadas. Neste 
período compreendido entre 13 de julho de 2016 e 31 de outubro de 2016 foram registradas 1318 condenações 
de pulmões em suínos, as quais tiveram como causas a aspiração sanguínea (512 casos), congestão (318), 
enfisema (274) e abscessos (44). O alto número de pulmões condenados na linha de abate de suínos alerta para 
a necessidade de melhor avaliação das possíveis causas de lesões que possam estar relacionadas com manejo 
na produção, nas condições sanitárias ou mesmo nos procedimentos pré-abate que possam ocasionar altos 
prejuízos econômicos. 
 
Palavras-chave: Suínos. Lesões pulmonares. Condenação. Carcaça. 
 
Cód. R_184 

PRINCIPAIS CAUSAS DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA EM UNIDADES DE ATENÇÃO 
TERCIÁRIA 

 
Bruna Caroline Rodrigues Tamboril, Helen Dayane Oliveira da Silva, Israel Melo de Oliveira dos Santos 

Júnior, Jamille de Paula Alves, Janaina dos Santos Silva 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: bruna.tamboril@fatene.edu.br, helendayane22@gmail.com, israel-junior_kael@hotmail.com, 
jamilledepaulaalves@gmail.com, janaiinadossantossilva@gmail.com 
 
INTRODUCÃO: A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é a perda repentina da capacidade dos rins filtrarem sais, 
resíduos e líquidos do sangue, é uma complicação comum em hospitais e a sua incidência varia de acordo com 
a gravidade do paciente. OBJETIVO: O objetivo geral deste trabalho é identificar as principais causas de IRA 
e descrever as intervenções de enfermagem frente ao seu tratamento. METODOLOGIA: Trata-se de um relato 
de experiência elaborado por acadêmicos de enfermagem durante estágio supervisionado na Atenção Terciária 
do estado do Ceará, no período de agosto a outubro de 2018. Não há necessidade da habilitação do comitê de 
ética, pois não há experimentação humana. RESULTADOS: As principais causas encontradas de IRA foram 
pielonefrite, sepse, choque séptico e doenças respiratórias. Observa-se como principais intervenções de 
enfermagem a prevenção de choque, e da infeção, controle hídrico e controle ácido-base. CONCLUSÂO: Faz-
se necessário o conhecimento das ações de enfermagem para que enfermeiro possa identificar precocemente e 
de forma sistematizada as alterações no quadro clinico, prevenindo disfunções renais ou minimizando 
complicações. 
 
Palavras-chave: Insuficiência renal. Cuidados de enfermagem. Tratamento. 
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Cód. R_185 

PROFISSIONAL ENFERMEIRO FRENTE AO DEPENDENTE QUÍMICO JUVENIL 1 
 

Irvina Nathany Lima Sousa, Raimundo Ferreira de Sousa Neto 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: irvinalima@gmail.com, neto.sousa2014@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Nesse estudo mostraremos a importância do profissional enfermeiro frente aos dependentes 
químicos juvenis, o Enfermeiro tem tido um atribuição muito importante frente a esses dependentes, pois o 
Enfermeiro tem um maior contato com os mesmos, ou seja, na maioria das vezes os dependentes químicos, tem 
uma confiança maior nesse profissional, mas muitas vezes o Enfermeiro não tem todo um suporte, para realizar 
os procedimentos adequados, para obter melhores resultados. OBJETIVO: Compreender a importância do 
profissional enfermeiro frente os dependentes químicos juvenis. METODOLOGIA: De modo a alcançar os 
objetivos propostos, optou-se pela realização de uma revisão integrativa da literatura. RESULTADOS: A 
pesquisa identificou falhas nas estruturas físicas do centro de recuperação para dependentes químicos, detectou 
também as dificuldades do profissional enfermeiro com a falta de estrutura para melhor exercer sua função 
frente aos dependentes químicos. A análise temática das mesmas permitiu evidenciar três tendências temáticas: 
‘motivos do abandono do tratamento terapêutico; ‘Importância da equipe de Enfermagem no tratamento de 
dependentes químicos juvenis’; e ‘qualificação dos enfermeiros voltados a saúde mental’. CONCLUSÃO: A 
pesquisa identificou falhas nas estruturas físicas dos centros de recuperação, e as dificuldades do enfermeiro 
frente essas falhas. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Adesão. Tratamento terapêutico. Jovens. Dependência. 
 
Cód. R_186 

PROFISSIONAL ENFERMEIRO FRENTE AO DEPENDENTE QUÍMICO JUVENIL 2 
 

Raimundo Ferreira de Sousa Neto 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: neto.sousa2014@hotmail.com 
 
Nos últimos anos o número de dependentes químicos juvenis tem crescido de forma misteriosa e assustadora, 
vários fatores podem levar a esse crescimento, nesse estudo mostraremos a importância do profissional 
enfermeiro frente aos dependentes químicos juvenis, o Enfermeiro tem tido um atribuição muito importante 
frente a esses dependentes, pois o Enfermeiro tem um maior contato com os mesmos, ou seja, na maioria das 
vezes os dependentes químicos, tem uma confiança maior nesse profissional, mas muitas vezes o Enfermeiro 
não tem todo um suporte, para realizar os procedimentos adequados, para obter melhores resultados. Esta 
pesquisa teve o objetivo principal analisar produções científicas brasileiras que abordem os cuidados de 
enfermagem frente ao jovem dependente químico. A pesquisa partiu dos seguintes questionamentos: Como o 
profissional Enfermeiro pode contribuir para diminuir o número de jovens dependentes químicos? A busca do 
material foi realizada nos meses de Agosto e Setembro de 2018., os resultados encontrados foram confrontados 
com a literatura que versa sobre o tema e embasados em produções teóricas atuais. A análise temática das 
mesmas permitiu evidenciar três tendências temáticas: ‘motivos do abandono do tratamento terapêutico; 
‘Importância da equipe de Enfermagem no tratamento de dependentes químicos juvenis’; e ‘qualificação dos 
enfermeiros voltados a saúde mental’ A pesquisa identificou falhas nas estruturas físicas do centro de 
recuperação para dependentes químicos, detectou também as dificuldades do profissional enfermeiro com a 
falta de estrutura para melhor exercer sua função frente aos dependentes químicos. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Adesão. Tratamento terapêutico. Jovens. Dependência. 
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Cód. R_187 

PROGRAMA DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E DA TUBERCULOSE 
ANIMAL 

 
Luan Inácio Martins, Paula Karine Ferreira da Silva, Tainara de Freitas Lima 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: luaninacio@hotmail.com, paulakarine.s@hotmail.com, tainaratflima@gmail.com 
 
A brucelose é uma Zoonose infectocontagiosa que acomete diferentes espécies de animais, e em bovinos e 
bubalinos acomete diretamente o seu sistema reprodutivo, ocasionando perdas econômicas significativas, 
devido à extensa atividade em pecuária presente no Brasil. Por conta disso, em 2001, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) instituiu o Programa Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), visando principalmente a redução das perdas financeiras. O 
objetivo do programa é controlar a existência da brucelose nos rebanhos nacionais, e erradicar a doença. O 
controle é realizado inicialmente com a realização de testes nos rebanhos, onde os animais positivos para a 
doença são eliminados. Já os animais negativos ou não reagentes ao teste, são vacinados de acordo com o 
protocolo estabelecido, e anualmente são testados novamente. As propriedades que manterem os animais sem a 
doença, são certificadas como propriedades livres de brucelose. Em criação de gado de corte com sistema 
extensivo, é feito o monitoramento dos animais, e a propriedade recebe certificação de propriedade 
monitorada. Este trabalho tem como objetivo a elaboração de uma revisão de literatura, visando esclarecer as 
estratégias para o controle e erradicação de brucelose bovina, realizadas pelo PNCEBT, no Brasil. 
 
Palavras-chave: Brucelose. Rebanho bovino. PNCEBT. Defesa Animal. Zoonose. 
 
Cód. R_188 

REFLEXÕES SOBRE AS CONCEPÇÕES DE UMA EDUCAÇÃO CONSTRUTIVISTA A PARTIR 
DA PROPOSTA EDUCACIONAL DE LAURO OLIVEIRA LIMA 

 
Cristiano Silva da Rocha Diógenes, Vladiana Costa dos Santos 

 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: criscrisrocha@gmail.com, vladyanasantos@gmail.com 
 
Objetivamos com este trabalho apresentar o modelo educacional baseado no método psicogenético de Lauro de 
Oliveira Lima - pedagogo oriundo da cidade de Limoeiro do Norte-Ceará. Inicialmente realizamos estudos em 
livros, artigos e periódicos, em seguida visitamos uma escola para realizar observações e entrevistas com 
professores, coordenadores, gestores e alunos, nesse delinear de ações, elaboramos uma síntese entre a teoria e 
a prática, visando o entendimento do desenvolvimento cognitivo crítico e significativo a partir da cooperação 
em sala de aula por meio da dinâmica de grupos. Os resultados apontaram que mesmo sem a metodologia focar 
nos conteúdos, pois tem uma visão construtivista, os estudantes saem com uma bagagem intelectual importante 
para continuar sua vida escolar em outras escolas, e na academia. Considerando que  o teórico em tela, defende 
a autonomia e a construção do conhecimento individual a partir do coletivo, e trata a dinâmica de grupo como 
um importante componente na aprendizagem dos alunos, entendemos que este método precisa ser socializado 
entre os educadores, especialmente, entre pedagogos. 
 
Palavras-chave: Método. Lauro de Oliveira Lima. Dinâmica de grupo. 
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Cód. R_189 
RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS: COMUNIDADE QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-

CEARÁ 
 

Diana Marcionilia Dutra Nogueira, Helena Raquel Morais da Silva, Laryssa Rodrigues, Maria de Jesus Lira, 
Paloma Sales 

 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: dejesuslirah@gmail.com, heleny160@gmail.com, laryssatwd@gmail.com, 
paloma.paloma13@hotmail.com, reginaldo_diana@hotmail.com 
 
No Brasil temos uma nação constituída por uma vasta diversidade cultural, reconhecimento adquirido através 
de lutas travadas ao longo do tempo e ainda vivenciada por grupos étnicos raciais. Com a comunidade 
Quilombola não é diferente, sendo descendestes diretos de antigos escravos, esta comunidade vem se 
posicionando em prol ao reconhecimento como descentes de kilombos, tendo conseguido tal reconhecimento 
no ano de 2005, e atualmente luta contra o preconceito, contra a desigualdade social e econômica. O presente 
artigo tem como objetivo entender as expressões das violações de direitos vivenciadas pela comunidade 
Quilombola do município de Caucaia - Ceará, e analisar as formas de como um profissional de Serviço Social 
poderia atuar em tal espaço, articulando assim todo o embasamento teórico-crítico e o posicionamento ético-
político, atuando no enfrentamento da questão social na defesa intransigente dos direitos humanos. Para isto, 
será realizado pesquisa bibliográfica, entrevistas e pesquisa de campo, com resultados ainda em andamento. 
 
Palavras-chave: Quilombo. Direitos Humanos. Serviço Social. 
 
Cód. R_190 

RELATO DE CASO DE INTERMAÇÃO EM FELINO 
 

Aline Silveira Feitosa, Fabiana Rodrigues da Costa, Richard Elâino de Oliveira Ferraz 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: alinefeitosa12@yahoo.com.br, fabianacordeiro22@yahoo.com.br, richard.ferraz@fatene.edu.br 
 
A internação é uma condição em que os animais acumulam calor devido a sua produção interna ser adicionada 
à aquisição de mais calor do meio ambiente. Os principais sintomas da internação são: aumento da temperatura 
corporal externa associada a um aumento da temperatura retal ou diminuição dessa última devido quadros mais 
severos que caminham para o choque. Foi atendido um animal felino, persa, 3,5 kg 3 anos às 13:00 da tarde no 
Hospital Veterinário Metropolitano/FATENE no Ceará. A temperatura no município em que o paciente foi 
atendido era de 34 graus e umidade de 52%. O paciente se apresentava com 43 graus de temperatura retal e 44 
graus de temperatura corporal externa pedida com termômetro digital infravermelho sem contato nas regiões 
glabras. O paciente se apresentava com intensa dispneia, salivação, miose, torpor e prostração. O paciente foi 
levado para ambiente climatizado e fornecido água gelada. O paciente veio dentro de um transporte e o tutor 
afirmou que os sintomas se intensificaram durante o translado. Após as medidas conservativas o paciente 
normalizou a respiração em 20 minutos de atendimento. Os exames laboratoriais revelaram elevações na 
alanina amino transferase, estando 377 U/I. A condição de internação é muito frequente em animais de 
companhia, podendo  acometer todos os animais em regiões quentes em horários entre 10 e 16 horas podendo 
ser agravado pelo uso de transportes, cobertas em ambientes não climatizados. 
 
Palavras-chave: Internação. Felino. Temperatura corporal. Choque. 
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Cód. R_191 
RELATO DE CONTENÇÃO QUÍMICA EM VEADO CATINGUEIRO (Mazama goazoubira) FÊMEA 

UTILIZANDO PROTOCOLO DE CLORIDRATO DE XILAZINA E CLORIDRATO DE 
QUETAMINA 

 
Ailana Quirino Dore, Karina Gatti de Abreu, Leandro Rodrigues Ribeiro, Leônidas de Paiva Soares, Luma 

Morena Passos Freire 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: ailanadore.qd@gmail.com, kakagda.kgda@gmail.com, leandrorvet@gmail.com, 
leonidaspaivass@gmail.com, luma.freire@fatene.edu.br 
 
O veado catingueiro (Mazama goazoubira) é a espécie de cervídeo de pequeno porte mais abundante na 
América do Sul. Os animais pertencentes a essa família têm como característica marcante a suscetibilidade a 
miopatia de captura, uma vez que são bastante assustados e facilmente estressáveis. O manejo retratado neste 
relato foi sucedido no zoológico da Fazenda Haras Claro, em Caucaia, Ceará, com o objetivo de mudança de 
recinto de um veado catingueiro fêmea pesando, aproximadamente, 18 kg. Para permitir a segurança do animal 
e da equipe envolvida foi necessária sedação, na qual o protocolo utilizado foi o de cloridrato de xilazina a 1% 
e cloridrato de quetamina a 10% nas dosagens de 1 e 3 mg/kg, respectivamente. Tendo sido, também, usado o 
reversor de α2 adrenérgico Ioimbina a 1% na dosagem de 0,15 mg/kg. O manejo se iniciou às 17 horas e 30 
minutos com a administração intramuscular dos fármacos através de dardos lançados por zarabatana. Começou 
a surtir efeito após sete minutos da inoculação, onde o animal ficou em decúbito esternal, tendo sido ainda 
necessário realizar a contenção física para dar continuidade ao procedimento. Ao aferir os parâmetros, 
percebeu-se que a frequência respiratória foi de 48 rpm, enquanto a temperatura corporal caiu de 39,2 ºC para 
38,3 ºC e a frequência cardíaca caiu de 84 bpm para 48 bpm. Contudo, a mudança de recinto foi realizada com 
sucesso, concluindo-se que o uso do protocolo supracitado nas determinadas dosagens permite sedação 
apropriada para animais desta espécie submetidos a manejos pouco invasivos. 
 
Palavras-chave: Veado Catingueiro. Sedação. Manejo. Xilazina. Quetamina. 
 
Cód. R_192 

RELEVÂNCIA DAS DESCARGAS ELÉTRICAS NA ATMOSFERA PARA A FIXAÇÃO DE 
NITROGÊNIO 

 
André Henrique Pinheiro Albuquerque, Dariane Monteiro Viana, José Lucas Sousa de Andrade 

 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: andre.albuquerque@fatene.edu.br, darianeviana.7@gmail.com, lucas.phy2@gmail.com 
 
Temos diversos elementos essenciais, um deles é o nitrogênio, que está presente em aminoácidos e bases 
nitrogenadas (constituintes do DNA e RNA), ele é o gás mais abundante na atmosfera (cerca de 70%), mas 
mesmo assim é inerte e necessita passar por processos para sua transformação, esses podem variar, sendo os 
biológicos os mais conhecidos. No presente caso, se deu uma pesquisa objetivando um outro processo menos 
comentado, que seria a fixação por descargas elétricas, que ocorrem na atmosfera, a cada relâmpago se 
quebram moléculas e essas se fixam as outras. Foi feito um levantamento sobre relevâncias e fatos sobre o 
processo de transformação pelas descargas. Foram encontrados alguns pontos, sendo dois que chamam mais 
atenção, que seriam o processo em si, e seu básico funcionamento, que consiste em quebrar as moléculas 
presentes no canal da descarga, geralmente nitrogênio e oxigênio, para elas poderem se fixar, assim o 
nitrogênio oxida e é levado pelas chuvas para o solo, além da relevância  desse processo no meio ambiente; e o 
outro ponto brevemente verificado foi o potencial dessa técnica natural ser adaptada e utilizada como meio 
alternativo para a fixação industrial de nitrogênio, dado que o processo mais comum é dispendioso e se buscam 
formas alternativas de fixar o nitrogênio para fins agrícolas. Devido ter menores taxas de fixação e poucas 
menções, a melhor alternativa vista popularmente seria o plantio de leguminosas, dado que se tem maior taxa 
de fixação comparado ao processo natural por descargas, entre outros fatores sustentáveis. 
 
Palavras-chave: Nitrogênio. Fixação. Atmosfera. Descargas elétricas. 
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Cód. R_193 
RELEVÂNCIA DOS GRUPOS DE PESQUISA PARA O NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA 

DE CAUCAIA/FATENE: UMA PROPOSTA DO CEMEC 
 

Maria das Graças Rodrigues Mendes, Talita dos Santos Evangelista 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: maria.mendes@fatene.edu.br, talytaevangel@gmail.com 
 
A mediação é um método extrajudicial de resolução de conflitos que objetiva solucioná-los via diálogo através 
de um resgate de vínculos entre as partes e de forma mais ágil do que na justiça comum (AMARAL et al., 
2007). No estágio supervisionado de Serviço Social no Núcleo de Mediação Comunitária de Caucaia/FATENE 
(NMC) constatamos a necessidade de aprofundar estudos sobre a mediação de conflitos junto aos participes do 
NMC e qualificar ainda mais o atendimento aos usuários do Núcleo. O CEMEC foi criado para pesquisadores 
que somassem conhecimentos e experiências sobre a área, através de encontros temáticos com estímulo à 
produção acadêmica e estudos de casos sobre conflitos, bem como desenvolvimento de uma intervenção mais 
humanizada aos mediados. O planejamento envolveu a inscrição dos acadêmicos no NMC; a alocação em sala 
com dias e horários pré-definidos; a escolha dos temas abordados e os estilos de avaliação. Constatou-se êxito 
no projeto de intervenção através do grupo de estudo CEMEC no NMC, atingindo 80% estabelecido como 
meta. A avaliação foi positiva, e os participantes classificaram como ótima a metodologia utilizada. O projeto 
de intervenção de Estágio em Serviço Social fomentou a criação do CEMEC e trouxe resultados qualitativos na 
prestação dos serviços e orientações ofertadas no NMC, além de promover entre os estudantes/estagiários uma 
práxis sobre a mediação de conflitos capaz de relacionar conhecimentos teóricos à vivência no estágio. A 
experiência contribuiu para a formação profissional dos participantes do grupo de estudo e ao trabalho ali 
construído. 
 
Palavras-chave: Mediação de conflitos. Serviço Social e estágio supervisionado. Grupo de estudos CEMEC. 
 
Cód. R_194 

REUSO DE ÁGUA: UM PROJETO E SUA VIABILIDADE APLICADA A LAVAGEM DE 
VEÍCULOS 

 
Nayara Tamires Moita Albuquerque, Nicolas Matheus Alves Pinto, Patrícia Aline Araújo Silva 

 
Curso: Engenharia de Produção, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: nay.tamires13@yahoo.com, nicolasmatheus.alves@gmail.com, patriciaedf2014@gmail.com 
 
A escassez de água é um problema que está evoluindo cada vez mais com o passar dos anos, no entanto, a água 
é um bem o qual o ser humano utiliza em todos os setores da produção. O trabalho apresentado é uma proposta 
de reuso de água da lavagem de veículos, tendo como objetivo geral propor um sistema de reutilização de água 
em estabelecimento da cidade de Caucaia-CE, que visa a implantação de um ciclo ecológico de uso de água, o 
descarte adequado de resíduos líquidos, a preservação de recursos hídricos, bem como, a satisfação econômica 
desse local o qual o projeto é proposto. Este sistema consiste na captação, filtragem e reencaminhamento de 
água para a prática de lavagem de veículos, onde os resíduos sólidos - óleos lubrificantes - seriam descartados 
de forma adequada como diz a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 362, de 23 
de Junho de 2005. Ademais, com a implantação deste projeto há a redução do gasto de água já que o ciclo 
ecológico de reaproveitamento é aderido, há ainda menos gastos financeiros para com o uso de água neste 
setor, não obstante, existe a preservação como um todo do meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Água. Veículos. Lavagem. Reuso. 
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Cód. R_195 

REVESTIMENTO À BASE DE ÁGUA DE COCO E FÉCULA DE MANDIOCA PARA 
CONSERVAÇÃO DE FRUTAS Psidium guajava L. CV PALUMA EM PÓS-COLHEITA 

 
Luana Catarina Bezerra Almeida, Alan Diniz Lima, Raquel Siqueira Gomes 

 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: alan.lima@fatene.edu.br, eng.raquelsiqueira@hotmail.com, luanacatarina7@gmail.com 
 
Objetivou-se com esse trabalho avaliar a conservação pós-colheita da goiaba cv. Paluma submetido a 
revestimentos desenvolvidos a partir de água de coco e a fécula de mandioca em diferentes tempos de 
armazenamento. O trabalho foi conduzido no laboratório de Solos, da Faculdade Terra Nordeste - FATENE, 
Campus de Caucaia. O delineamento experimental, foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 
duplo (2×5×4), onde dois primeiros tratamentos, com e sem imersão das goiabas no extrato da água de coco 
em 5 tempos diferentes (0, 3, 6, 9 e 12), com quatro repetições para cada tratamento. As variáveis analisadas 
foram Sólidos Solúveis Totais (SST), com resultados expressos em ºBrix, pH determinado por meio de um 
potenciômetro digital, comprimento longitudinal (CL), comprimento transversal (CT) e peso (P). Verificou-se 
que para variável CL e CT, apenas os tempos analisados causaram efeito significativo. Já para o P as 
coberturas e os tempos proporcionaram diferenciação estatística. Para o ºBrix e pH, percebe-se que o fator 
isoladamente tempo e a interação entre a cobertura e o tempo mostraram-se significativos. A cobertura com 
base na água de coco e a fácula de mandioca mostraram-se eficientes para controlar o amadurecimento das 
goiabas, permitindo estender sua vida útil em relação ao padrão sem cobertura. 
 
Palavras-chave: Revestimento. Goiaba. Água de coco. Fécula de mandioca. 
 
Cód. R_196 

SARCOMA HISTIOCÍTICO EM FELINO – RELATO DE CASO 
 

Cynthia Levi Baratta Monteiro, Iliana Virgínia da Rocha Barros;, Maria Eliane da Silva, Rafael Borges 
Laurentino, Vitória Garcia Lobo de Lima 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: cyntia.baratta@fatene.edu.br, ilianavirginia97@gmail.com, liozinhakariri76@gmail.com 
 
Histiocitoma é uma neoplasia benigna da linhagem dos monócitos que pode ser classificada como histiocitoses 
cutâneas e sistêmicas; histiocitomas, sarcoma histiocítico localizado ou disseminado. O sarcoma histiocítico é 
uma neoplasia maligna, caracterizada pela proliferação de células grandes com aspecto morfológico e 
imunofenotípico semelhantes ao histiócito maduro tecidual, sendo raro o diagnóstico na clínica de pequenos 
animais. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de sarcoma histiocítico em felino doméstico. Foi atendido 
na Clínica Veterinária Garra um felino macho, sem raça definida, com 8 anos, apresentando aumento de 
volume em região inguinal, inapetência e emagrecimento. Foram realizados exames hematológicos e 
ultrassonografia. O hemograma revelou severa anemia (2,76 x 106/µl). Na ultrassonografia foi observada 
importante esplenomegalia, com órgão de bordos arredondados, heterogênicidade e parênquima de aspecto 
grosseiro com incontáveis nódulos, alterando o contorno do órgão. O animal foi submetido a esplenectomia e 
um fragmento do baço foi enviado para análise histopatológica, na qual foram observadas células histiocíticas, 
com núcleos ovalados de cromatina grosseira e nucléolos evidentes, algumas células multinucleadas, 
compatível com sarcoma histiocítico. A ultrassonografia e a análise histopatológica são essenciais para o 
diagnóstico conclusivo de sarcoma histiocíticos. 
 
Palavras-chave: Histiocitoses. Cutâneas. Sistêmicas. 
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Cód. R_197 

SEPSE: UMA AMEAÇA AO PACIENTE 
 

Jhennyfher Moura Oliveira, Juliana Matias Viana de Melo, Lucas Costa Rabelo, Marcelo Bandecchi Botelho 
de Miranda, Maria Leidiane Sena Teixeira 

 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: annynhaneto@gmail.com, jhennyfhermoura1@gmail.com, julianamatiascv@gmail.com, 
lucas.costa1433@gmail.com, marcelo.miranda@fatene.edu.br 
 
INTRODUÇÃO: A Sepse é definida pela resposta inflamatória sistêmica do indivíduo, de origem infecciosa, 
caracterizada por múltiplas manifestações que podem comprometer a função orgânica, resultando a falência de 
um ou mais órgãos ou mesmo a sua morte. No Brasil, a Sepse é responsável por 233 mil óbitos por ano, uma 
condição crítica que acomete um vasto número de vítimas. OBJETIVO: Salientar os importantes aspectos 
imunológicos da Sepse. METODOLOGIA: Foi realizada através de revisão de literatura do tipo qualitativa em 
artigos científicos das base de dados Scielo, LILACS e livros que abordam a temática. RESULTADOS: A 
Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) foi proposta para compreender a reação inflamatória 
manifestada pelo organismo frente a qualquer agressão infecciosa ou não-infecciosa. As manifestações clínicas 
decorrem por células pró-inflamatórias ativadas por bactérias e suas toxinas, tais como citocinas e óxido 
nítrico, fatores como as endotoxinas, interleucina-1(IL-1), (IL-2), fator de ativação plaquetária (PAF), 
moléculas de adesão leucócito-endotélio (ELAM) e ativação do sistema de complemento que leva à reações 
como hipotensão arterial e trombofilia, que podem desencadear o choque séptico. CONCLUSÃO: Apesar dos 
avanços, a Sepse ainda é uma doença recorrente que necessita de um olhar abrangente por parte de 
profissionais da saúde, pois a detecção precoce dos sintomas da SIRS aumenta gradativamente as chances de 
sobrevida destes pacientes. 
 
Palavras-chave: Sepse. Infecção. Mediadores inflamatórios. 
 
Cód. R_198 

SILAGEM DE COLOSTRO PARA RUMINANTES: UMA BREVE REVISÃO 
 
Francisco de Assis Vieira Feitosa Moreira, Gabriel Magalhães da Costa, Marcia Maria Alexandrino Gonçalves 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: assisfeitosamore@hotmail.com, gabrielmagalhaescosta@hotmail.com, 
marcia.alexandrino@hotmail.com 
 
O colostro é o primeiro leite produzido pela fêmea depois de dar cria. Esse leite é alimento essencial para os 
ruminantes, forte em vitaminas, é laxante e é a única fonte de anticorpos para o recém-nascido. Entretanto, nem 
todo o colostro é utilizado na propriedade, uma parte é desperdiçada e o custo de aleitamento das crias é um 
fator que pesa na rentabilidade da cadeia produtiva leiteira. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 
tecnologia rápida, de baixo custo e prática, que é a silagem de colostro. Esta é uma pesquisa descritiva e quanto 
aos meios, é do tipo bibliográfico, baseado em publicações de livros, revistas e artigos científicos. Este 
alimento alternativo apresenta uma técnica simples, de fácil aprendizado pelo produtor, pois não requer 
investimentos em insumos, instalações e maquinários. O processo não tem custos adicionais, pois utiliza 
apenas mão-de-obra e material reciclado (garrafas plásticas). No processo, o colostro é engarrafado, 
fermentado por 30 dias em temperatura ambiente, sem a incidência de sol e pode ser armazenada por tempo 
indeterminado até a sua utilização. Antes de oferecer a silagem as crias ela deve ser diluída na mesma 
proporção com água morna. Após o nascimento, as crias devem receber o colostro natural, e só após 24 horas é 
que podem receber a silagem de colostro. Assim, esta alternativa alimentar baseia-se no fato de que o colostro, 
quando armazenado de forma correta, pode contribuir significativamente para a adequada nutrição dos 
animais; bem como, diminuir os custos. 
 
Palavras-chave: Aleitamento. Fermentação. Crias. Nutrição. 
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Cód. R_199 

SINDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA EM GATOS 
 

Isis Alexandra Pincella Tinoco, Luma Morena Freire, Maria de Fátima Lira Bezerra 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: isis.pincella@gmail.com, luma.freire@fatene.edu.br, mariaflb@gmail.com 
 
Síndrome da disfunção cognitiva (SDC) é o termo utilizado para definir a deterioração das habilidades 
cognitivas relacionadas a senilidade, quando outro diagnóstico não é possível, sendo caracterizada, 
principalmente, por alterações comportamentais e de etiologia desconhecida. Também é conhecida como 
Alzheimer animal, devido as similaridades encontradas nas alterações neurológicas em humanos idosos e 
animais. Neste sentido, objetiva-se neste trabalho abordar acerca do tratamento e diagnósticos diferenciais da 
SDC, com especial foco em felinos domésticos, visando contribuir para uma identificação mais precisa desta 
síndrome pelos estudantes e médicos veterinários. Para tanto, fora realizada ampla revisão bibliográfica em 
artigos publicados em revistas científicas, os quais abordaram a SDC em felinos domésticos. Estima-se que 
essa enfermidade atinja 50% dos gatos acima de 15 anos e 35% dos gatos acima de 10 anos de idade. O 
tratamento depende da classificação e intensidade dos sinais clínicos apresentados, baseando-se na associação 
de enriquecimento ambiental (manutenção do estímulo mental e físico), alteração da dieta e uso de medicações 
paliativas, como polifenóis neuroprotetores (ex. extrato de Ginkgo biloba e resveratrol). O diagnóstico baseia-
se no histórico do paciente, sinais clínicos e exclusão de outras patologias (hipertensão sistêmica, 
hipertireoidismo, diabetes mellitus, tumores cerebrais, doenças infecciosas, desordens comportamentais reais, 
dentre outras). Salienta-se que diagnóstico da SDC é amplamente aceito em cães e têm opções de tratamento 
bem estabelecidas, entretanto, em gatos, a síndrome ainda precisa de critérios formais para que o médico 
veterinário consiga alcançar um diagnóstico, além das opções de tratamento serem extremamente limitadas. 
 
Palavras-chave: Senilidade. Cognição. Felinos. Alzheimer. 
 
Cód. R_200 

SOFTWARE DE INTERFACE ENTRE FORNECEDOR E CLIENTE (SIEFC) 
 
Alan Florêncio Fernandes, José Mateus de Moura, Natiele da Silva Matos, José Ribamar Oliveira Cavalcante 

Junior 
 
Curso: Engenharia de Produção, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: allanfl20@hotmail.com, mtsmoura433@gmail.com, natielenatielemattos@hotmail.com 
 
A globalização dos negócios traz à tona necessidades ocultas, onde o gerador de necessidade, quando 
administra de forma estratégica suas vantagens, está sempre um passo à frente dos novos entrantes. Este 
trabalho tem o objetivo de introduzir a fase de idealização e desenvolvimento no projeto de um software para 
conectar fornecedores a clientes em potencial no mercado de material de construção civil. As tendências de 
mercado indicam que em alguns casos o cliente não sabe o que quer até que sua necessidade seja gerada de 
forma estratégica. A gestão do projeto do software denominado SIEFC visa introduzir uma necessidade com 
base em demandas iniciais de mercado, onde fornecedores e clientes terão acesso gratuito a uma plataforma 
com ampla diversidade de materiais para construção civil, sendo necessário pagar apenas taxas com valores 
percentuais em cada transação. As análises de viabilidade, aceitação de mercado e retorno financeiro do projeto 
se mostram inicialmente viáveis, mesmo para um comercio ainda tomando os primeiros suspiros após a 
recessão do mercado nacional em 2014. O ciclo final desse projeto não irá gerar um produto que vai iniciar um 
novo segmento de mercado, mas sim que será o aperfeiçoamento de vários outros produtos e serviços em 
diversos segmentos para atender de forma excepcional as demandas empresariais e particulares no mercado de 
materiais de construção civil. 
 
Palavras-chave: Gerador de necessidade. Gestão de projeto. Necessidade. 
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Cód. R_201 

STUART MILL E A DEMOCRACIA POLÍTICO-PARTIDÁRIA 
 

Jamille Alexandre Moreira, Lorena Alves Mota, Érika Bataglia da Costa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: erika.batalha@fatene.edu.com.br, Jamillealexandre40@gmail.com, lorenaalvesm1999@gmail.com 
 
A questão norteadora do presente estudo se volta para as teorias e conceitos relacionados a democracia. 
Objetivando importância dos partidos políticos, para representatividade das minorias. A metodologia aplicada 
é de cunho bibliográfico, refere-se à seção V – A filosofia da modernidade: Século XIX – Século XX 129. 
Capítulo 15 da obra de Rocha (2007), enfatizando o voto universal. O pensador Stuart Mill, defendeu a 
existência dos Partidos Políticos na sociedade burguesa e o voto universal. Onde os cidadãos devem eleger 
seus representantes, incluindo as minorias para plenitude democrática. Para ele os pleitos eleitorais devem ser 
compostos por todo o povo e o voto deve ser entendido como um direito jurídico, legal, ou seja, o Estado 
define em sua soberania e autonomia o critério jurídico para definir a cidadania e a participação na vida 
política. O direito ao voto deve estar respaldado pela formação de Partidos Políticos. Para isso alguns países 
como o Brasil, adotam o conceito do voto proporcional, cujo objetivo é possibilitar a participação dos grupos 
minoritários. É um mecanismo que possibilita que os partidos pequenos possam eleger seus representantes a 
partir do total de votos que possuem. A Democracia é o único regime onde a liberdade faz tudo acontecer, e 
exige de todos os cidadãos permanente vigilância quanto aos jogos de poder. 
 
Palavras-chave: Democracia. Partidos políticos. Voto universal. 
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TEORIA BUROCRÁTICA E A ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE VENDAS A VAREJO 
 

Denison de Azevedo Rodrigues, Ravine Acácio Araújo Veiga, Ronald Lourenço Bernardino, Tiago Alves da 
Silva, Wesley Moreira Duarte 

 
Curso: Ciências Contábeis, Área Temática: Ciências Exatas 
E-mail: azevedodenison07@gmail.com, ravinev@gmail.com, rlbronald@gmail.com, tiago_rh@yahoo.com.br, 
wesleymduarte7@gmail.com 
 
A Burocracia tem deixado sua marca registrada quando se trata de organização de processos. Esta investigação 
trata-se de uma revisão de literatura que situa as principais abordagens da Teoria Burocrática da administração 
destacando suas características, contribuições e limitações para a organização no processo de vendas a varejo. 
Apresenta a influência desta teoria na organização no processo de vendas de uma empresa de móveis e eletro 
da região metropolitana de fortaleza demonstrando a influência predominante, até hoje, do modelo de Max 
Werber e outros autores e pensadores. Desenvolvendo uma correlação do fluxograma e a corrente burocrática, 
detalhando setor, documento e impostos pagos ao governo. Conclui-se, por tanto, que a teoria para enfrenta os 
desafios atuais da gestão no setor comercial e para a realização sendo visualizada por muitos profissionais 
como algo moroso ou complicador, porém ficou evidente a melhor organização do trabalho e melhor 
qualidade. Como resultado foi possível perceber a permanência dos diversos pilares e aspectos teóricos da 
Burocracia. 
 
Palavras-chave: Fluxograma. Burocracia. Documentos Fiscais. Varejo. 
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TEORIA PURA DO DIREITO 
 

Aldenizia de Souza Matias, Geovania Marilia Carneiro de Sousa, Erika Bataglia da Costa 
 
Curso: Direito, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: erika.bataglia@fatene.edu.br, geovaniamarilia2016@gmail.com, wandersoncosta35@yahoo.com.br 
 
A questão norteadora dos estudos e análises de Hans Kelsen propõe justificativa metodológica um desejo de 
elaborar uma teoria pura para uma base cientifica jurídica, método utilizado por ele para transforma o direito 
em ciência e o método comtiano cujo princípio é a prevalência da ordem sobre o dinamismo social. A 
metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, refere-se à seção V- a filosofia da modernidade: século XIX – 
século XX 149. Capítulo 18 de a obrar de Rocha (2014), sendo enfatizada a temática ciência jurídica através da 
teoria pura do direito de Kelsen. A teoria pura do direito foi um projeto inovador de ciência jurídica, o 
positivista Hans Kelsen analisou em seus estudos a necessidade de uma teoria que dispusesse objeto apenas o 
conteúdo estritamente jurídico. Afastando todos os motivos políticos, ideológicos, econômicos e psicológicos. 
Na interpretação de sua síntese em que nomeadamente motivos não existem apenas o método cientifico, 
Kelsen propõe que deve se preocupa unicamente com a identificação e descrever o direito. O direito em sua 
visão deixar de ser uma ciência humana para ser uma ciência quase exata o direito positivo constituindo então 
ciência do direito se transformando em puro normativismo, fundamentada em extrema lógica formal jurídica. 
Na ideia da teoria pura do direito com relação aos seus indícios expressando anteriormente objetivo mostra 
como o direito funciona com exatidão e razoável grau de previsibilidade, Hans Kelsen preconiza e delimitar 
seus objetos de estudo e conhecimento jurídico com normas fundamentais jurídicas, conferem a determinados 
fatos o caráter jurídico. 
 
Palavras-chave: Norma jurídica. Kelsen. Justiça. Teoria Pura do Direito. 
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TODO GATO TRICOLOR É FÊMEA? A VERDADE EXPLICADA PELA GENÉTICA: UMA 
REVISÃO 

 
Juliana Lopes Cavalcante 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: julianalopesvet@gmail.com 
 
A Síndrome de Klinefelter em felinos (Felis catus) diz respeito a uma trissomia, na qual os machos tricolores 
possuem 39 cromossomos (2n = 39, XXY), visto que os felinos sem a síndrome possuem normalmente 38 
cromossomos. Esta síndrome apresenta condição semelhante em humanos. Assim, o objetivo deste trabalho é 
desmistificar geneticamente a ideia de que todo gato tricolor é obrigatoriamente fêmea. Esta é uma pesquisa 
descritiva e quanto aos meios, é do tipo bibliográfico, baseado em material publicado em livros, revistas e 
artigos científicos. Há relatos que todo felino com uma pelagem tricolor (preto, laranja e branco), sempre vai 
ser fêmea (pelagem calico ou tortoiseshell, a depender das disposições das cores); entretanto, existe uma 
alteração genética nos cromossomos sexuais de alguns machos felinos que apresentam pelagem envolvendo 
essas três cores concomitantemente. Essa anomalia genética foi denominada de Síndrome de Klinefelter, na 
qual os machos apresentam um cromossomo a mais (cromossomo X extra) no par 19, devido à ocorrência de 
uma não disjunção meiótica, quimerismo ou pelo mosaicismo, que atribuirá à terceira cor (preta ou laranja) na 
pelagem do animal. As principais características fenotípicas expressas por gatos com esta síndrome são: corpo 
pequeno, aparência feminina, urina de forte cheiro, criptorquidismo, infertilidade e volume testicular reduzido. 
Contudo, faz-se necessário o conhecimento dessa condição genética rara na prática clínica, patológica, 
reprodutora e de criação de gatos domésticos, a fim de desmistificar a crença de que felinos tricolores são 
precisamente fêmeas, além de condutas veterinárias adequadas para o paciente com a síndrome em questão. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Klinefelter. Tortoiseshell. Trissomia. Felinos. 
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TORÇÃO UTERINA EM FEMEA CANINA 
 

Isabel Carvalho Alves, Thayane de Oliveira 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: bel.c.alves@outlook.com, thayane_05@yahoo.com.br 
 
A torção uterina é definida como a rotação de um ou dois cornos uterinos, ou ainda de todo o útero, sobre seu 
eixo longitudinal, sendo mais frequente em fêmeas multíparas. Os sinais clínicos são inespecíficos e, em geral, 
refletem dor abdominal, sendo o diagnóstico definitivo mais frequentemente realizado por meio de celiotomia 
exploratória. O tratamento dessa afecção é cirúrgico, devendo ser realizado o mais breve possível e inclui a 
administração de fluido terapia e antimicrobianos. O presente trabalho deve como objetivo realizar a descrição 
da enfermidade, como ela afeta o animal e o procedimento cirúrgico realizado. Foi atendido um paciente, pelo 
Serviço de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais da Policlínica Veterinária Metropolitano em Caucaia-CE, 
apresentando vocalização intensa, abdome agudo, durante a anamnese o animal apresentava dor excruciante. 
Foi realizada uma incisão mediana pré retrô umbilical e em seguida foi realizada ooforo-salpingo-histerectomia 
como de rotina. A cavidade abdominal foi fechada com padrão de Reverdin com segunda camada de Cushing 
utilizando fio absorvível de polidioxanona. A torção uterina é algo incomum em pequenos animais, sendo 
descrita com maior frequência em gatas, porém deve ser considerada como diagnóstico diferencial em casos de 
secreção vaginal e abdômen agudo. 
 
Palavras-chave: Torção uterina. Ooforo-salpingo-histerectomia. Cirurgia. Tratamento. Afecção. 
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TORÇÃO UTERINA EM FÊMEA FELINA 
 

Aline S. Feitosa, Giovanna Rubo, Iara Linhares Mendes, Margarida Maria de Castro Ribeiro, Richard Elaino 
de Oliveira Ferraz 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: gi_rubo@hotmail.com, iara_l15@hotmail.com, margaridaribeiro84@hotmail.com, 
richard.ferraz@fatene.edu.br 
 
A descrição da abordagem de urgência da torção uterina é relativamente rara na medicina de pequenos animais 
e costuma estar associada a uma letalidade elevada. O presente trabalho pretende descrever a correção cirúrgica 
de torção uterina em felino. Foi atendido um animal felino, SRD, 1 ano de idade, com sintomas de dor 
abdominal aguda e suspeita de gestação. O exame físico revelou dor excruciante no abdome, torpor, frigidez 
nas extremidades, hipotensão, cianose, inquietação e vocalização intensa. O paciente foi levado para o pronto 
atendimento com oxigenoterapia através da técnica de tenda de oxigênio, fluido terapia ressuscitava, analgesia 
e sedação. Foram realizados exames hematológicos e uma ecografia abdominal. Decidiu-se realizar a abertura 
da cavidade diante da forte suspeita de abdome agudo devido a torção uterina. Realizou-se uma celiotomia 
mediana pré-retro-umbilical e ligadura das veias ovarianas e uterinas com fio de poliglactina 910 diâmetro 0 e 
só depois desfez-se a torção uterina para evitar a lesão de reperfusão. O abdome foi fechado com fio de 
poliglactina 910 diâmetro 2-0 com padrão de Reverdin em primeira camada e Cushing na segunda camada. A 
pele foi suturada como de rotina com padrão simples interrompido com nylon 2-0. O animal retornou de forma 
esperada com todos os sinais vitais normais e recebeu alta no dia após a cirurgia. Foi desfeita a torção uterina, 
mas devido a ela ocorreu uma necrose e precisou-se remover o útero. 
 
Palavras-chave: Torção. Celiotomia. Reperfusão. 



 

 

113 

 
Cód. R_207 
TRABALHO E SAÚDE: ANÁLISE DA CONDIÇÃO LABORAL SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE 
 
Ediney Linhares da Silva, Francisco Wagner Sousa de Lima, Luiz Adriano Campos Furtado, Maria Ivonete de 

Sousa 
 
Curso: Saúde, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: edineylinhares@gmail.com, fwslima79@gmail.com, wagner.lima@fatene.edu.br 
 
Pretende-se neste, realizar uma reflexão da condição laboral dos operários no posto de trabalho Herbicida 
Envese (HEN), numa indústria de defensivos agrícolas, sob a perspectiva do princípio protetor do Direito do 
Trabalho e suas normas preventivas inerentes à condição de segurança e medicina do Trabalho, além da 
dignidade humana. Percebe-se a necessidade de ampliação de ações para além do mínimo imposto nas 
legislações, para se poder preservar a incolumidade física e escopo mínimo das políticas de favorecimento da 
saúde. Considera-se haver necessidade de implementação de melhorias ambientais que permitam a 
conscientização dos valores sociais do trabalho enquanto elemento de dignidade. O presente artigo foi 
desenvolvido a partir de uma metodologia efetivamente qualitativa e debruçada na observação simples e 
pesquisas de cunho bibliográfico e exploratório. Tal discussão embasou-se em material proveniente de mídias 
virtuais em sites de busca acadêmica e em referencial teórico físico e tem compromisso com a abordagem 
desveladora da temática escolhida e explorada com finalidade de aporte teórico para futuras pesquisas. 
 
Palavras-chave: Trabalho e saúde. Condição laboral. Princípio da dignidade. 
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TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS: O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 
EXECUTADO PELO PAIF JUNTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CENTRO DE 

REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - GRILO EM CAUCAIA-CE 
 

Francisca Geisa Guimaraes Teixeira 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: ge.isaguimaraes@hotmail.com 
 
O presente artigo cientifico tem como objetivo geral compreender em que consiste o serviço de 
acompanhamento familiar executado pelo PAIF junto às pessoas com deficiência (Beneficiárias do BPC) no 
Centro de Referência da Assistência Social CRAS - Grilo em Caucaia - CE, a partir dos seguintes objetivos 
específicos: Descobrir os desafios encontrados para a execução do acompanhamento familiar junto às pessoas 
com Deficiência no CRAS; Identificar as principais estratégias para a realização de atividades de 
acompanhamento familiar desenvolvidas pelos profissionais do CRAS junto às pessoas com deficiência; 
registrar as demandas apresentadas pelas famílias de pessoas com deficiência durante a realização do 
acompanhamento familiar. A metodologia utilizada trata-se de uma abordagem qualitativa com finalidade 
exploratória, pesquisa bibliográfica e de campo. Foi utilizada para a coleta de dados a técnica de entrevista 
semiestruturada. Essa pesquisa possibilitou compreender melhor uma das formas de operacionalizar o trabalho 
social com famílias voltado às pessoas com deficiência na política de assistência social sob ótica do serviço de 
acompanhamento familiar. O estudo teórico realizado proporcionou analisar elementos indispensáveis para a 
prática do trabalho social junto as de pessoas com deficiência na perspectiva de mostrar a contribuição deste 
para a autonomia e desenvolvimento social dessas pessoas. 
 
Palavras-chave: Assistência social. Família. Pessoa com deficiência. 
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Cód. R_209 

TRABALHO, EDUCAÇÃO E ASCENSÃO HUMANA 
 

Ediney Linhares da Silva, Francisco Wagner Sousa de Lima 
 
Curso: Serviço Social, Área Temática: Ciências Humanas 
E-mail: edineylinhares@gmail.com, wagner.lima@fatene.edu.br 
 
Faz-se importante ressaltar que, atualmente, o ambiente educacional, em suas múltiplas graduações do ensino, 
passa por transformações provenientes do período histórico que vivenciamos. Dessa maneira pode-se destacar, 
neste espaço, a importância de se investigar as nuances que cercam o objeto de estudo proposto: a relação 
trabalho-educação. Como percurso metodológico o estudo assume a abordagem qualitativa de finalidade pura e 
profundidade exploratória, utilizando fontes diversas, de preferência, teóricos nacionais com obras em 
português e em sua íntegra. Ademais, é apontado neste resumo a importância de se compreender o fator 
educação como uma teia onde se confrontam diversas cenas que retratam o cotidiano além-muros da instituição 
de ensino. Foi verificado que os espaços voltados à difusão da educação cada vez mais se tornam cheios de 
contribuições negativas e posicionamentos infelizes por parte de aprendizes (alguns deles) e mestres e, apesar 
de todos sermos seres intelectuais, nem sempre há uso dessa capacidade intelectiva por parte de alguns 
sujeitos. Sobremaneira, aponta-se como objetivo geral desse estudo compreender como trabalho e educação 
podem ser vivenciados a partir de uma ótica que propicie a ascensão do indivíduo à luz do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Relação trabalho-educação. Ambiente Educacional. Educação e Ensino. 
 
Cód. R_210 

TRANSPLANTE E SUA RELAÇÃO COM O SISTEMA IMUNOLÓGICO 
 

Marília Silva Soares, Natanael da Silva Oliveira, Stéphany Almeida de Oliveira, Suellen Sousa Silva 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: e14.suellensousa@gmail.com, mariliasoares287@gmail.com, natanael782@gmail.com, 
r14.stephanyoliveira@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Um dos meios encontrados pela ciência médica para tratamentos terapêuticos de doenças que 
ocasionam falência dos órgãos é o transplante que é a transferência de um conteúdo biológico de um indivíduo 
para outro. Em alguns casos pode ocorrer a rejeição do enxerto transplantado devido a uma intensa resposta do 
sistema imunológico do receptor. OBJETIVO: Analisar os aspectos relacionados aos transplantes e suas 
relações enxerto/hospedeiro com o sistema imune. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo de revisão 
bibliográfica, de teor qualitativo, feito de agosto a outubro de 2018, utilizando-se da base de dados Scielo e 
Lilac. RESULTADOS: Observou-se que a rejeição do enxerto ocorre quando ele não é reconhecido pelo 
organismo do receptor, havendo um ataque, e em alguns casos a destruição do material. A rejeição é mediada 
por células T e/ou B. Dependendo do alvo: o anticorpo destrói as células presentes no sangue e reage com o 
endotélio para iniciar a hipersensibilidade, enquanto as células T atacam o tecido sólido diretamente ou por 
meio dos macrófagos. Existem três tipos de rejeição; a hiperaguda (poucas horas após o transplante), a aguda 
(dentro de alguns dias), e a crônica (evoluindo insidiosamente e não passível de reversão). CONCLUSÃO: A 
eficácia de um transplante ocorre pela terapia com imunossupressores e/ou anticorpos específicos, e que essa 
medida não previne a rejeição em sua totalidade, o organismo irá se defender de um corpo estranho, por isso é 
essencial o uso de medicamentos que reduzam esta ação. 
 
Palavras-chave: Transplante. Sistema imunológico. Enxerto. 
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Cód. R_211 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ÚLCERA DE CÓRNEA SECUNDÁRIA AO ENTRÓPICO 
 

Anne Karoline dos Santos Ribeiro, Fabiana Rodrigues da Costa, Luiz Hernani Soares Bezerra Neto, Richard 
Elâino de Oliveira Ferraz, Suely Marques Oliveira Maciel 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: anne.karoline17@gmail.com, fabianacordeiro22@yahoo.com.br, hernanyb.vet@gmail.com, 
richard.ferraz@fatene.edu.br, su.ely.marques@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: O entrópio é uma patologia periocular palpebral caracterizada por uma inversão da pálpebra 
contra a córnea, causando úlcera traumática Os sinais característicos incluem blefaroespasmo e desconforto. O 
diagnóstico se dá por inspeção durante o exame físico. OBJETIVO: O propósito deste trabalho é abordar um 
método de terapia para úlcera de córnea cão secundário ao entrópio. METODOLOGIA: Foi atendido um 
paciente canino, da raça Chow-Chow, 1 ano de idade, 18 kg com sintomas de úlcera severa na córnea e 
inversão das pálpebras superior e inferior bilateralmente. Após a pré-medicação anestésica com Acepromazina 
(0,005 mg/kg), realizou-se tricotomia e indução com Propofol (4 mg/kg, IV) e manutenção com Isoflurano na 
porcentagem de 1,8-1,9%. A analgesia foi incrementada através de lidocaína por infiltração nos tecidos 
peripalpebrais. Para correção do entrópico realizou-se uma incisão semicircular ventral ao olho e dorsal ao 
mesmo com espessura de 3mm aproximadamente na porção mais espessa da incisão. A seguir foi testada a 
correção com pinças de apreensão. Para finalizar a ferida cirúrgica foi fechada com fio de polidioxanona 4-0 
em padrão simples interrompido. Durante o pós operatório foi utilizada pomada oftálmica à base de 
gentamicina e hidrocortisona. RESULTADOS: O animal conseguiu então realizar a abertura dos olhos 
normalmente no pós operatório. Quinze dias após a correção cirúrgica o paciente cicatrizou a úlcera sem que 
fosse necessário mais algum componente terapêutico. CONCLUSÃO: Neste relato foi corroborando a hipótese 
de úlcera secundária do entrópico e a possibilidade de tratamento cirúrgico para a mesma como um bom 
método de cura oftalmológico. 
 
Palavras-chave: Entrópio. Úlcera de córnea. Afecção oftalmológica. Cão. Entrópio canino. 
 
Cód. R_212 

TRATAMENTO CIRÚRGICO PALIATIVO DE OSTEOSSARCOMA 
 

Amanda Mendes de Melo Nogueira, Bárbara Bezerra de Sousa Vieira, Maria Carliane de Freitas Fernandes 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: amandamendes_09@hotmail.com, barbara_vieira25@hotmail.com, carlianecontinua@gmail.com 
 
Osteossarcoma é uma neoplasia óssea, maligna, correspondendo aproximadamente 85% dos tumores ósseos 
primários nos cães. Essa patologia é caracterizada por afetar diferentes regiões, principalmente, a região 
metafisária dos ossos de maneira bastante agressiva e dolorosa. Em geral, o animal acometido apresenta 
claudicação aguda ou crônica e inchaço considerável no membro afetado. O objetivo deste trabalho foi relatar 
um caso de um canino, macho, com 7 anos de idade, que apresentava uma alteração na região do carpo, com 
suspeita de fratura e após diagnosticado com osteossarcoma foi submetido ao tratamento cirúrgico. Durante o 
atendimento no Hospital Veterinário Metropolitano, o proprietário relatou que o animal foi lesionado, 
apresentando edema na pata direita anterior com formato circular. No exame físico observou-se temperatura de 
40,5°C, linfonodos palpáveis, no hemograma foi observado anemia, hiperproteinemia, leucocitose, neutrofilia e 
monocitose e no bioquímico apresentava creatinina alta. Na radiografia foi visualizado lesão óssea de caráter 
agressivo e aumento do volume de tecidos moles. Na cirurgia realizou-se a desinserção dos músculos do 
antebraço e rebatimento deles, serração do úmero na sua porção diafisária. O tratamento cirúrgico com a 
amputação do membro, seria um método de tratamento paliativo, visto que não havia metástase, priorizando 
uma tentativa de prolongar a vida do mesmo com qualidade. 
 
Palavras-chave: Osteossarcoma. Neoplasia. Óssea. 
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Cód. R_213 

TRATAMENTO DA UROLITÍASE EM GATOS: ABORDAGENS CIRÚRGICAS - CISTOTOMIA 
 
Aline M. Silva, Giovanna Rubo, Iara Linhares Mendes, Margarida Maria de Castro Ribeiro, Suely Marques de 

Oliveira Maciel 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: aline.silva@fatene.edu.br, gi_rubo@hotmail.com, iara_l15@hotmail.com, 
margaridaribeiro84@hotmail.com, su.ely.marques@hotmail.com 
 
A urolitíase ou litíase urinaria é a formação de urólitos ou cálculos em qualquer lugar das vias urinárias. Esses 
urólitos são formados quando a urina se torna supersaturada de cristaloides e há mudança de pH da urina, 
agregando assim todo de material cristalino. Tais elementos podem estar ligados diretamente a fatores 
dietéticos. O objetivo do presente trabalho foi relatar a remoção de um urólito de um felino através de 
cistotomia. Foi atendido em uma clínica em Sobral-CE um felino sem raça definida, castrado, 6 anos de idade, 
apresentando oligúria, polidipsia e hematúria. Foi realizado exames laboratoriais, ultrassonografia e 
radiografia, podendo ser observada a presença de urólito na bexiga. Para a remoção do urólito o animal foi 
anestesiado com benzodiazepínicos, em seguida, encaminhado à cistotomia. Foi realizado uma incisão na 
região dorsal da bexiga, onde observou-se a presença do urólito com estrutura irregular. Após a remoção do 
urólito, foi realizado a sutura na bexiga, em sequência, musculatura, subcutâneo e pele. No pós-operatório, foi 
feito administração de benzodiazepínico, amoxicilina e dexametasona. O paciente recebeu alta após o retorno 
total da anestesia, com todos os sinais vitais normais e urinando normalmente. O urólito foi analisado e 
identificou-se que sua constituição era de oxalato, mais comum em felinos. O procedimento adotado mostrou-
se eficiente, removendo o urólito por completo e permitindo boa recuperação do animal. 
 
Palavras-chave: Urolitíase. Urólito. Cistotomia. Cristaloides. Urina. 
 
Cód. R_214 

TUBERCULOSE E O SISTEMA IMUNOLÓGICO 
 
Dayana Melo do Nascimento, Elinusia da Silva de Assis Araújo, Jessica Santos Souza, Marcilene Barbosa da 

Silva, Nicolaus da Costa 
 
Curso: Enfermagem, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: dayanamelo.melo0@gmil.com, elinusiaaraujo@gmail.com, jeska.souza1998@gmail.com, 
marcilenesilva.barbosa@gmail.com, nickdacosta@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO: A tuberculose é um problema de Saúde Pública no Brasil e no mundo. É uma doença causada 
pela bactéria que pode ser pulmonar ou extrapulmonar. A transmissão se dá de pessoa para pessoa, o bacilo é 
expelido a partir do espirro e tosse de uma pessoa contaminada, podendo ser aspirada por outra pessoa 
contaminando-a, assim o nosso organismo elabora respostas imunológicas em defesa do nosso corpo. 
OBJETIVOS: Entender o mecanismo do sistema imunológico relacionado a TB. MÉTODOS: Revisão literária 
através de artigos científicos na plataforma Scielo e sites que abordam os assuntos relacionados à patologia e a 
imunologia da tuberculose. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ocorrem três situações no caso de o bacilo 
chegar aos alvéolos: podem ser eliminados, desenvolvidos ou se multiplicar e se tonar em doença clínica. A 
resposta celular é relevante, levando em consideração que os linfócitos TCD4 e TCD8 são estimulados a 
participar ativamente da defesa imunológica contra o bacilo da tuberculose. Na resposta celular mediada pelos 
linfócitos TCD4, há liberação de interferons Y que irão ativar os macrófagos para destruir os bacilos, já nos 
linfócitos TCD8 haverá a lise dos macrófagos infectados levando a formação de granulomas e necrose caseosa. 
CONCLUSÕES: Conclui-se que o bacilo de Koch, quando inalado, são retidos pelas barreiras físicas de defesa 
do corpo que promovendo a exclusão das partículas, evitando a passagem para o interior dos alvéolos. 
Contudo, algumas bactérias não são retidas, sendo aspiradas para o interior do pulmão. Nos pulmões são 
fagocitados por macrófagos alveolares e células dendríticas. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Imunologia. Linfócitos. 
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Cód. R_215 

TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL (TVT) CANINO: REVISÃO 
 
Átilla Holanda de Albuquerque, Isaac Neto Góes da Silva, Raquel Fradique Accioly Magalhães, Vanessa Porto 

Machado, Yago Marques Oliveira 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: atillaholanda@hotmail.com, dalsfortkennel@gmail.com, isaac.neto@uece.br, 
vanessa.machado@fatene.edu.br, yagomarqueso@gmail.com 
 
O TVT é uma neoplasia canina de elevada incidência e relevância clínica. Este trabalho objetivou apresentar 
uma revisão de literatura sobre TVT, na qual serão abordados: etiologia, epidemiologia, transmissão, sintomas, 
diagnóstico, tratamento, prognóstico, controle. O TVT é uma neoplasia de células redondas de origem incerta. 
Neoplasia de distribuição cosmopolita, prevalente em países tropicais e subtropicais, que acomete cães 
(errantes/selvagens) sexualmente ativos, inteiros de ambos sexos e diferentes raças. A transmissão decorre da 
transplantação de células neoplásicas durante o acasalamento ou lambedura, mordedura e farejamento das 
regiões acometidas. Os animais acometidos apresentam nódulos únicos ou múltiplos de formato irregular, 
friável com aparência de couve-flor, pedunculados que frequentemente ulceram ou sangram podendo localizar-
se na mucosa genital (peniana, vaginal) ou extragenital (mucosa oral, mucosa nasal, pele, pavilhão auditivo, 
globo ocular, região perianal, faringe, baço, rim, linfonodos, fígado, pulmão, tonsilas, encéfalo, ovários). O 
diagnóstico baseia-se nos sinais clínicos e exames laboratoriais (exame citológico e/ou exame 
histopatológico/Imuno-histoquímica). Diferentes tratamentos (excisão cirúrgica, radioterapia, imunoterapia, 
quimioterapia) são recomendados. O quimioterápico sulfato de vincristina (dose: 0,5 a 0,75 mg/m²) 
administrado por via intravenosa de três a seis sessões à intervalos semanais apresenta-se eficaz. O prognóstico 
histológico é ruim e o clínico é bom. As metástases acometem linfonodos regionais, olhos, cérebro, glândula 
pituitária, pele, coluna, vísceras abdominais e torácicas. O tratamento dos sintomáticos e o controle 
populacional são as medidas recomendadas para o controle e erradicação. O conhecimento da patologia 
possibilitará a identificação, controle e erradicação. 
 
Palavras-chave: TVT. Cães. Neoplasia. Promiscuidade. 
 
Cód. R_216 

ULTRASSOM TERAPÊUTICO NA CICATRIZAÇÃO TECIDUAL EM EQUINOS 
 

Karla Cindy Cavalcante dos Santos, Luiz Hernani Soares Bezerra Neto, Mildred Acioli Pinheiro, Paula 
Bittencourt Vago, Perlla da Silva Rafael 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: cindy.cavalcante@hotmail.com, hernanycml@gmail.com, mildred.aciolipf@gmail.com, 
paula.vago@fatene.edu.br, perlla.rafael@hotmail.com 
 
A cicatrização é um processo fisiológico resultante de injuria tecidual e pode ser retardado por vários motivos 
como idade, local da lesão, extensão da lesão, tipos de tecidos e etc. No caso dos equinos, outro fator bastante 
relevante é a alta incidência de injúrias nos membros, onde a disponibilidade de pele é escassa e há grande 
formação de tecido de granulação, o que requer maior cuidado terapêutico a fim de evitar a proliferação de 
tecido exuberante. Estudos mostram que o ultrassom terapêutico (UT) vem sendo utilizado como ferramenta de 
auxílio para acelerar o processo de cicatrização. É uma modalidade de energia sonora longitudinal, de 
penetração profunda, que, ao ser transmitida aos tecidos, pode produzir alterações celulares por efeitos 
mecânicos. A energia sonora terapêutica é gerada por um transdutor que transforma a energia inicial elétrica 
em energia mecânica. O protocolo será baseado no tipo de tecido presente, espessura da lesão, local da lesão e 
presença de exsudato ou edema. Esses fatores alteram a frequência (MHz), modo (pulsado ou contínuo), 
intensidade, tempo de aplicação e duração do tratamento. Seus efeitos terapêuticos têm se mostrado eficazes no 
tratamento de cicatrização de úlceras e feridas, consolidação de fraturas, cicatrização tendinosa e integração de 
enxertos de pele. Após o início do tratamento é esperado uma redução da lesão inicial em poucos dias, onde, se 
dado continuidade, o prognóstico será favorável. Constatou-se que o UT é um método não invasivo primordial 
para agilizar o tempo de cicatrizações, demonstrando maior qualidade tecidual e consequente bem-estar ao 
animal. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia. Ultrassom terapêutico. Equinos. 
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Cód. R_217 

URETROSTOMIA PRÉ-PÚBICA EM FELINO COM OBSTRUÇÃO E COLAPSO TOTAL DA 
URETRA PENIANA 

 
Giovanna Rubo, Iara Linhares Mendes, Magida Thayane de Araújo Aguiar, Maria Larissa Rodrigues Linhares, 

Richard Elaino de Oliveira Ferraz 
 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: gi_rubo@hotmail.com, iara_l15@hotmail.com, lari.lari.rodrigues.linha@gmail.com, 
magidathayane@hotmail.com, richard.ferraz@fatene.edu.br 
 
As uretrostomias são procedimentos cirúrgicos realizados em casos de obstruções severas e consistem na 
confecção de um novo orifício para micção. Esta cirurgia pode ser realizada em diversos sítios cirúrgicos como 
a uretrostomia escrotal, pré-púbica e perineal. A uretrostomias pré-púbicas são uma alternativa para casos em 
que o paciente, não tenha como ser sondado ou quando as outras técnicas apresentaram falhas. Realização da 
uretrostomia pré-púbica em um felino com obstrução e colapso total da uretra peniana. Foi atendido no 
Hospital Veterinário Metropolitano de Caucaia/FATENE um felino da raça S.R.D., 4,1 kg, e com três anos de 
idade com sintomas disúria, desconforto à palpação abdominal, vocalização intensa, torpor e taquicardia. 
Durante as tentativas de sondagem, foi detectado a ausência do canal uretral peniano, em seguida foi 
encaminhado para o pronto atendimento, recebendo oxigênio, analgesia e sedação. Foi realizada cistocentese 
percutânea para minimizar os danos à bexiga, depois seguiu para cirurgia reconstrutiva do canal uretral. 
Realizou-se para isso uma celiotomia mediana retro umbilical para acessar o sítio cirúrgico e foram 
confeccionadas suturas de ancoragem na porção pélvica da uretra, e em seguida criou-se uma galeria através do 
musculo reto-abdominal e pele por uma incisão romba, e assim a uretra foi suturada na pele criando um novo 
orifício. O paciente recebeu alta em 48 horas com patência urinária. O animal voltou a urinar, porém, após três 
dias o paciente desenvolveu lesões cutâneas por contato com a urina, nas regiões próximas ao orifício criado. 
 
Palavras-chave: Uretrostomia. Pré-púbica. 
 
Cód. R_218 

UROLITÍASE EM PORQUINHO-DA-ÍNDIA (Cavia porcellus) 
 

Ângela Sousa de Queiroz, Francisco Charles Barbosa Matias, Luma Morena Freire, Michelle Costa e Silva, 
Tatianne Alexandre Azevedo Viliotti 

 
Curso: Medicina Veterinária, Área Temática: Ciências Biológicas 
E-mail: angelsqce@hotmail.com, charlesmax93@hotmail.com, luma.freire@fatene.edu.br, 
michelle.silva@fatene.edu.br, tatianneviliotti@gmail.com 
 
A doença do trato urinário é comum em roedores, sendo os porquinhos-da-índia (Cavia porcellus) uma espécie 
suscetível à formação de cálculos no trato urinário. Os urólitos são tipicamente compostos de sais de cálcio: 
fosfato de cálcio, oxalato de cálcio. A etiopatogenia de urólitos nessas espécies é pouco compreendida mas está 
relacionada com a concentração urinária de íons, cristais e agregação de cristais. Por serem herbívoros 
produzem urina alcalina (pH 8,0-8,2) que possui aparência espessa e turva. A turbidez da urina tem influência 
da quantidade de cálcio ingerido na dieta, do estado de hidratação, da saúde, e da idade do animal. O objetivo 
desse trabalho foi relatar um caso de um porquinho-da-índia macho, de dois anos, atendido no Hospital 
Veterinário Metropolitano de Caucaia - CE. Foi realizado ultrassonografia abdominal e, durante o exame, 
foram observados micro cálculos urinários na bexiga do paciente, prontamente a urina foi coletada pra 
realização do sumário. Na sedimentoscopia da amostra revelou-se numerosas hemácias, raras células 
descamativas e moderada quantidade de cristais de carbonato de cálcio e fosfato amorfo. As alterações 
observadas na análise são esperadas, já que, essa espécie mantém a homeostase do cálcio regulada pelos rins. 
A absorção de cálcio na dieta é passiva e independente da vitamina D e os níveis de cálcio no sangue total são 
frequentemente altos. Concluiu-se que, embora esses achados sejam frequentes, a literatura nessa área ainda é 
muito deficiente, sendo necessário que a comunidade científica tenha maior interesse nesse campo para uma 
realização mais precisa do diagnóstico desses pacientes. 
 
Palavras-chave: Cobaia. Ultrassom. Urinálise. Micro cálculos. 
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Cód. R_219 

USO DE CÂMERA TERMOGRÁFICA PARA ANÁLISE DO CONFORTO TÉRMICO EM 
DIFERENTES HORÁRIOS NA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE COCO 

 
Dariane Monteiro Viana, Deivielison Ximenes Siqueira Macedo, Ênio Costa, Leonardo de Almeida Monteiro, 

Viviane Castro dos Santos 
 
Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental, Área Temática: Ciências Tecnológicas 
E-mail: aiveca@ufc.com, darianeviana.7@gmail.com, deivielison.macedo@fatene.edu.br, 
prof.eniogosta@gmail.com, vihcs@live.com 
 
O conforto no ambiente de trabalho é de suma importância para a saúde e bem estar do trabalhador. Levando-
se em consideração a necessidade de um ambiente de trabalho seguro e confortável, devem ser analisados 
todos os aspectos inter-relacionados ao mesmo e ao trabalhador, tais como: instalações do ambiente, tipo de 
vestimenta, equipamentos de segurança e etc. Segundo a Norma Regulamentadora 21 (NR - 21), para trabalhos 
a céu aberto, devem ser estabelecidos um conjunto de medidas que possam garantir a proteção contra insolação 
excessiva, calor, frio, umidade e vento, para que assim possam vir a realizar suas atividades com o mínimo de 
conforto possível. Objetivou-se avaliar a temperatura incidente qual o trabalhador está exposto durante seu 
horário de trabalho. Foram captadas imagens térmicas através de uma câmera termográfica que captura as 
temperaturas de diversos pontos do corpo por detecção da radiação infravermelha por ele emitida. Os 
resultados obtidos foram processados por meio do software Excel 2010, realizando-se o uso de estatística não 
paramétrica, por meio de histograma. A temperatura panorâmica atingiu maiores valores no horário de 12:00, a 
temperatura das pernas no horário de 11:00, dos braços as 10:00 e da cabeça as 15:00. A câmera termográfica 
se mostrou uma ferramenta ágil na obtenção rápida de temperaturas incidentes sobre operadores dentro do 
trator. 
 
Palavras-chave: Termografia. Operações agrícolas. Segurança no Trabalho. 
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O ensino das ciências da saúde, em especial a veterinária, vem atrelado à utilização de modelos vivos ou 
cadáveres para seus experimentos e aulas, podendo entrar em conflito com as diretrizes estabelecidas pela 
Comissão de Ética de Uso Animal (CEUA). Com isso as instituições de ensino superior buscam 
constantemente alternativas para o uso de animais nas salas com o intuito de atender as orientações da CEUA, 
além de proporcionar ao estudante maior vivência experimental das técnicas e conhecimentos adquiridos 
teoricamente. Em paralelo a isso, observa-se uma tendência crescente no uso de simuladores, soluções de 
Tecnologias da Informação e Conhecimento (TICs), ou mesmo modelos sintéticos, que acabam englobando 
tanto o aspecto de bem-estar animal, quanto à oferta ao usuário/aluno da possibilidade de experimentar, em um 
sistema de prática simulada, objetiva e controlada, o que aconteceria no mundo real. No Brasil, especialmente 
no Ceará, esse tipo de tecnologia é pouco usada nas instituições de ensino superior, no entanto em algumas 
universidades já existem pesquisas nesse sentido, fora os softwares comerciais que podem ser utilizados, 
porém ainda há muito a ser pesquisado, desenvolvido e implantado. 
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Umidade do solo é definida como o teor de água contida no solo que pode ser mensurada pela razão entre a 
massa de água em quilogramas por quilogramas de solo. A forma padrão para determinar a umidade do solo é 
através da utilização de estufa, conhecido como método termogravimétrico, no qual ocorre o aquecimento das 
amostras de solo e, consequentemente, a evaporação da fração líquida. Porém, este método traz como grande 
entrave o tempo necessário para obtenção de resultados e a necessidade de equipamentos de custo elevado.  
Este trabalho foi realizado com o intuito do desenvolvimento de uma alternativa que venha a agilizar o 
processo de determinação de umidade do solo com a utilização de forno micro-ondas. Foram realizados testes 
com amostras de solo arenoso previamente seco acrescidas de água, com a utilização de vasilhames cerâmicos 
para ser submetidos aos testes no micro-ondas. Para um total de cinco amostras de trinta gramas de solo foram 
acrescidos dez mililitros de água por amostra, que subsequentemente foram pesadas para se mensurar o peso 
total da amostra, estas foram levadas ao forno de micro-ondas em sua potência máxima e submetidas a 
períodos de tempo que somados totalizaram trinta minutos, os tempos foram 3, 5, 10, 15, 20 e 30 minutos. 
Obteve-se com os testes realizados uma estabilização dos valores de umidade a partir do décimo minuto, 
mostrando-se assim uma alternativa eficaz e de baixo custo para a determinação da umidade em um solo 
arenoso. 
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A insulina degludec é um tipo de insulina de ação ultra longa, com duração de até 42 horas no organismo, cujo 
nome comercial é Tresiba. A insulina em questão foi desenvolvida inicialmente para uso em humanos, no 
entanto, atualmente está sendo avaliada em cães. O objetivo deste trabalho é apresentar informações sobre a 
insulina ultra longa. Esta é uma pesquisa descritiva do tipo bibliográfico com base em artigos científicos. A 
terapia com insulina ainda é a principal terapia para cães e gatos diabéticos. Geralmente a insulina de ação 
intermediária é a primeira escolha para cães, enquanto a insulina de ação mais longa, para gatos. Contudo, a 
prescrição do tipo de insulina depende das necessidades individuais de cada paciente. Estão disponíveis 
algumas opções desse hormônio, incluindo produtos veterinários registrados e preparações de uso humano. A 
insulina NPH (Protamina Neutra de Hagedorn) é a única insulina humana intermediária ainda disponível e tem 
sido usada para o tratamento em cães, com duas aplicações diárias. A degludec, análoga a insulina basal, tem 
como principal indicação, controlar a glicemia com a possibilidade de apenas uma aplicação diária, tendo em 
vista sua ação mais prolongada, quando comparada à NPH. Tal característica beneficia os casos com tutores 
que possuem restrições ou complicações com as aplicações, devido ao estilo de vida ou aceitação do paciente. 
No geral, os principais objetivos das novas terapias são: alcançar o controle efetivo de glicose sanguínea com 
menos aplicações e minimizar o risco de hipoglicemia. 
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Procedimentos ortopédicos em pequenos ruminantes é uma prática incomum na clínica cirúrgica de grandes 
animais do Estado do Ceará. O objetivo do presente trabalho é relatar uma à fratura de membro em uma fêmea 
caprina sem raça definida, de aproximadamente dois anos, que foi atendida no Hospital Veterinário 
Metropolitano - HVM, apresentando fratura completa de úmero. No hospital foi realizado o exame físico do 
animal e solicitou-se a realização de radiografia em duas projeções, latero-lateral e caudo-cranial, para 
conclusão do diagnóstico. Os exames radiográficos evidenciaram uma fratura completa fechada oblíqua no 
terço médio da diáfise umeral direita. Em um primeiro momento, foi realizada a imobilização do membro e 
prescrita a utilização de anti-inflamatório para promover conforto ao animal, até ser decidido pela realização 
do procedimento cirúrgico. A opção do tutor pelo tratamento cirúrgico ocorreu devido ao vínculo afetivo com 
o animal, que é considerado de estimação. Dentre as diversas opções de cirurgia, foi escolhida a utilização de 
um fixador externo, e a maior dificuldade durante o procedimento foi a presença de calcificação no úmero, 
devido ao longo tempo entre o momento da fratura e a realização do procedimento. Após o término da cirurgia, 
o animal permaneceu internado por uma noite e recebeu alta médica no dia seguinte. Durante o pós cirúrgico o 
tutor utilizou a medicação prescrita, e dez dias após o procedimento, foram retirados os pontos. O animal ainda 
está sendo acompanhado, e recentemente foi realizada outra radiografia, porém os pinos de fixação ainda não 
foram removidos. 
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Este artigo aborda a questão dos idosos que estão inseridos na universidade e buscando uma melhor qualidade 
de vida. Trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica, de campo, a qual apresenta natureza qualitativa. O 
objetivo geral do presente trabalho consiste em investigar quais os motivos que direcionam os idosos a 
iniciarem a vida acadêmica. Quanto aos objetivos específicos, estes são: expor o perfil dos discentes idosos da 
Faculdade Terra Nordeste; descrever a percepção que os sujeitos têm da inserção na vida acadêmica por eles 
vivenciada; e verificar se houve alterações nas formas de sociabilidade dos sujeitos. Participaram desta 
pesquisa 05 (cinco) alunos idosos, de ambos os sexos e matriculados em cursos de graduação da FATENE. 
Pesquisa aplicada em maio de 2018. Verificou-se que a entrada na universidade trouxe grandes melhorias e 
mudanças na vida dos idosos participantes do estudo, podendo-se observar melhorias em diversos fatores como 
saúde, autoestima e valorização. 
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Este artigo tem como objetivo geral expor resultados preliminares da pesquisa PROINOVAR, da faculdade 
terra nordeste, direcionada a relação entre as juventudes e a violência trabalhadas na ONG Terre des Hommes 
com as práticas restaurativas no Vicente Pizon em Fortaleza. Como objetivos específicos expusemos conceitos 
de violência, juventudes e territórios na atualidade, descrevemos o trabalho da ONG com as juventudes e 
refletimos sobre os resultados preliminares que indicam a violência como é um fenômeno multifacetado, ainda 
pouco trabalhado nas políticas públicas, o que resulta em pouco acesso aos direitos infanto-juvenis. A ONG 
trabalha com os territórios locais com participação popular através de metodologias com as práticas 
restaurativas e vem colhendo resultados positivos no território do Vicente Pizon. A pesquisa é qualitativa e 
utilizou da técnica do questionário para coleta de informações e dados. 
 
Palavras-chave: Violência juvenil. Territórios faccionados. Experiência de enfrentamento a violência. Terre 
des Hommes. 
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Introdução O parto é um processo natural e fisiológico que representa um marco na vida da mulher, o qual 
requer acolhimento e cuidado. No contexto das instituições de saúde, existe uma violência “consentida” por 
mulheres em trabalho de parto, sendo esta conceituada como todo e qualquer tratamento desumanizado, com 
uso abusivo de fármacos, provocando a perda da autonomia e capacidade de decidir livremente o seu próprio 
parto. Objetivo identificar as evidencias científicas sobre violências obstétricas na perspectiva das puérperas. 
Metodologia Trata-se de uma revisão literária, realizado no período de fevereiro de 2018 nas bases de dados 
eletrônicas Scientific Electronic Library Online (SciELO),) foram incluídos somente os artigos originais e 
completos, publicados no cinco anos em idioma português, inglês e espanhol e. Resultado e discussão O 
modelo de assistência ao TP e parto no Brasil é conhecido pelo intervencionismo e os resultados apontam que 
durante o parto 52,3% das gestantes sentiu-se inferior, vulnerável e insegura; 49,8% sentiu-se exposta e sem 
privacidade. Observou- se que as intervenções obstétricas são realizadas de forma rotineira e os critérios 
instituídos para sua aplicação não são respeitados pelos profissionais. Além de algum tipos de práticas 
consideradas prejudiciais ou desnecessárias, corroborando com estudo de abrangência nacional, que constatou 
prevalência elevada de intervenções obstétricas no Brasil. Conclusão conclui-se que as mulheres devem ter 
esclarecimento durante o pré-natal de seus direitos sexuais e reprodutivo e da autonomia de decidir seu parto os 
profissionais de saúde devem atuar no sentido de garantir um atendimento humanizado. 
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INTRODUÇÃO: Muitas são as violências que podem ocorrer durante o parto, entre elas está a episiotomia, o 
objetivo dessa técnica é facilitar a expulsão do bebê através de um corte na região do períneo em parto com 
alguma complicação da saída do bebê. A episiotomia deixa muitas vezes as pacientes com alguma sequela, seja 
ela física, ou psicológica. OBJETIVO: realizar uma revisão da literatura sobre violências obstétricas e seus 
impactos na suade da mulher. MÉTODOLOGIA: Realizou-se uma revisão de literatura, em artigos no Portal 
Regional da BVS e SciELO (SciELO - Scientific Electronic Library Online, considerados trabalhos completos 
e disponível no idioma português e publicados nos anos de 2015 a 2017. com os seguintes descritores: 
violências obstétricas, episiotomia, agressões que podem ocorrer durante o parto. RESULTADOS: Mediante os 
estudos, percebeu-se que na maioria dos partos as pacientes, não sabiam nada a respeito da episiotomia, ou 
outras manobras, um exemplo é o relato a seguir, de uma paciente que passou por esse momento: “Com apenas 
20 anos e prestes a ganhar o primeiro filho, a dona de casa Adrianne Gonçalves da Silva Braz nem sabia o que 
era manobra de Kristeller nem episiotomia. Foi submetida aos dois sem ser consultada pela equipe médica e, 
hoje, dois anos e meio depois do nascimento de Théo, luta para tentar minimizar as sequelas neurológicas 
causadas ao bebê pela manobra. CONCLUSÃO: Diante a pesquisa realizada, constatou que deveria haver uma 
rigidez maior, em questão fiscalização das violências obstétricas, e que os responsáveis sejam punidos. 
 
Palavras-chave: Episiotomia. Violências obstétricas. Saúde da mulher. 
 


