
 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 1 (SESSÃO ORAL – INICIAÇÃO À PESQUISA) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: TARDE 14h00min-18h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 110 

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar/ Promoção de Saúde e Tecnologias Aplicadas  

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

14h00min 
Aplicação da rugoscopia palatina como método de identificação forense. 

Maria Jéssica Freitas da 

Silva 

148h15min As vicissitudes do revelar-se com hiv para parceiros afetivo-sexual: uma abordagem psicanalítica. carolina melo de souza 

14h30min O uso das terapias alternativas e complementares associado à massagem relaxante em idosos: uma revisão bibliográfica Igor Costa 

14h45min Corpo, psicanálise e hiv: desdobramentos (im)possíveis? Davi Barbosa Macêdo 

15h00min Homoparentalidade(s): considerações acerca da relação familiar e possíveis impactos sobre a criança Davi Barbosa Macêdo 

15h15min Atribuição do enfermeiro no ambulatório de avaliação de risco cardiovascular da mulher de uma clínica integrada em saúde Uly Reis Ferreira 

15h30min 
Assistência de enfermagem ao paciente em pós-operatório tardio de dissecção de aorta com inserção de endoprótese: uma revisão 

de literatura Geicilane de Sousa Silva 

 

15h45min 

 

INTERVALO 



 

 

 

16h00min 
Paralisia facial periférica associada ao  traumatismo cranioencefálico 

Nanashara dos Santos 

Carneiro 

16h15min A eficácia da pega correta na amamentação durante os primeiros meses de vida Ivina Gomes Teles 

16h30min Alimentos para fins especiais: indivíduos com intolerância à lactose Mateus Azevedo U. Melo 

16h45min Treinamento e capacitação de alunos na prática sobre coleta sanguínea, um relato de experiência Francisca Raulino Barbosa 

17h00min 
Adesão ao programa nacional de estratégia de fortificação infantil com micronutrientes em pó – nutrisus em uma unidade de 

atenção primária à saúde localizada em fortaleza – ce Arleudo Lima de Oliveira 

17h15min Abordagem fisioterapêutica em idoso com dores crônicas na coluna vertebral: um relato de caso Daiarah Gomes da Costa 

17h30min Alimentos para fins especiais: indivíduos com intolerância a lactose Mateus Azevedo U. Melo 

17h45min 
Experiência da ação de educação em saúde na creche Amadeu Barros leal na disciplina do estágio i, pelos alunos do curso de 

farmácia na Fametro 

Maria Patrícia Barbosa 

Gomes 

18h00min 
A percepção dos estudantes de contabilidade do último ano da Fametro sobre a metodologia ativa como ferramenta de 

aprendizagem e sua influência sobre o estresse  Italo Olegário de Morais 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 2 (SESSÃO ORAL – INICIAÇÃO À PESQUISA)  

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: TARDE 14h00min-18h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 111 

SESSÃO TEMÁTICA: Promoção de Saúde e Tecnologias Aplicadas  

 

Horário Trabalho Relator* 

14h00min Construção de protocolo de avaliação dos cuidados com o pé diabético utilizando o telefone móvel Deivid dos Santos Dias 

14h15min 
Inovação e criatividade no ensino de gerenciamento: uso da dramatização como mediadora do conhecimento 

Maíra dos Santos 

Albuquerque 

14h30min 
“Hanseníase tem cura” uma abordagem em sala de espera em uma unidade básica de saúde 

Daniele Keuly Martins da 

Silva 

14h45min As consequências do uso de agrotóxico para a saúde: relato de experiência Lumária Aragão Lima 

15h00min A Psicologia nos limites do cuidado e disciplinamento dos corpos: reflexões éticas Rafael Sousa Silva 

15h15min Hérnia de disco lombar: a intervenção da fisioterapia e suas possibilidades Vittória Rodrigues Felix 

15h30min 
Avaliação e orientação nutricional em uma unidade básica de saúde: comemoração do dia do nutricionista 

Sabrina Martins Da Silva 

Sousa 

 

16h45min 

 

INTERVALO 



 

 

 

 

16h00min Construção de espaço infantil em uma unidade básica de saúde: um lugar para se desenvolver brincando Allan Cruz da Silva 

16h15min 
Lei Brasileira de Inclusão: um olhar para além da lei 

Luana Rodrigues de 

Oliveira Feitosa 

16h30min 
A elaboração de caixas temáticas de pré-natal e puericultura como tecnologia de educação em saúde na atenção primaria à saúde 

Adélia Sampaio Cunha 

Soares 

16h45min 
As estratégias de promoção de saúde mental no sistema prisional 

Luana Rodrigues de 

Oliveira Feitosa 

17h00min 
Relato de experiência: a desnaturalização do machismo 

Denise Geovana Bezerra 

de Amorim 

17h15min 
A utilização da pirâmide alimentar interativa como tecnologia educativa em saúde no programa de hipertenso e diabético na atenção 

primária à saúde Jéssica Oliveira Ribeiro 

17h30min Relatório de territorialização em uma unidade de atenção primária à saúde: um relato de experiência. Diego Silva Melo 

17h45min A influência dos tratamentos odontológicos estéticos no bem-estar e autoestima dos pacientes Alexia de Abreu Feitosa 

18h00min FEMINICÍDIO: mulheres marcadas pela violência Lidimara Ferreira Gomes 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 3 (SESSÃO ORAL - INICIAÇÃO À PESQUISA) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: TARDE 14:00min-18h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 112 

SESSÃO TEMÁTICA: Alimentos e Nutrição   

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

14h00min 

Elaboração e aceitabilidade de biscoitos sem glúten a partir das farinhas de amêndoas, linhaça e coco Camila Saraiva de Oliveira 

14h15min 

A influência dos alimentos ultraprocessados  no desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 em crianças 

Fernanda Leite Mendes de 

Sousa 

14h30min Desenvolvimento de sistema informatizado para um projeto de extensão do curso de nutrição em uma faculdade de 

Fortaleza/ce Yatagan Moreira da Rocha 

14h45min 

Perfil nutricional de pacientes cardíacos e pneumopatas internados em um hospital público em fortaleza - ce Igor Gondin da Silva 

15h00min 

Verificação da execução das boas práticas através da supervisão contínua em uma uan hospitalar. Thalia Kelly Pereira de Freitas 

15h15min 

Benefícios da suplementação de creatina em atletas Mateus Azevedo U. Melo 

15h30min 

ARSÊNIO E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL:  Uma revisão de Literatura Anara Rebouças dos Santos 



 

 

 

15h45min 

 

INTERVALO 

16h00min 

Análise de desperdício de FLV em um supermercado em Fortaleza-Ce. Vitória Raina Rabelo 

16h15min 

Análise do consumo alimentar de usuários de uma Unidade de Atenção Básica em Fortaleza-Ce. Vitória Raina Rabelo 

16h30min 

Avaliação do conhecimento dos consumidores em relação à rotulagem nutricional de alimentos diet e light Antônia Alzira Alves Barboza 

16h45min Educação nutricional como forma de intervenção: aplicada em uma unidade de atenção primária à saúde localizada em 

Fortaleza-Ce: relato de experiência. 

Bruna Gomes de Oliveira 

Matos 

17h00min 

Relato de experiência: educação nutricional em uma unidade de atenção primária à saúde de Fortaleza - Ceará. Antonia Juliana Batista Lima 

17h15min 

Benefícios da suplementação de creatina em atletas 

Mateus Azevedo Ursulino 

Melo 

17h30min Implantação de um manual de ficha técnica de preparação na monitoria de técnica dietética aos acadêmicos de um curso de 

graduação em nutrição Alícia Freitas de Sousa 

17h45min 

Avaliação qualitativa de cardápios de uma instituição educacional privada da cidade de Fortaleza – Ce Alícia Freitas de Sousa 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 



 

 

                                                                               

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 04 (SESSÃO ORAL – INICIAÇÃO À PESQUISA) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: TARDE 14:00min-18h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 113  

SESSÃO TEMÁTICA:  Alimentos e Nutrição   

 

Horário Trabalho Relator* 

14h00min Adequação de um cardápio de almoço institucional ao programa de alimentação do trabalhador – pat.  Fyama Lima dos Santos 

14h15min Unidades de Alimentação e Nutrição e a contaminação cruzada Viviane Rocha Barbosa 

14h30min 
Esteatose hepática intermediada por desnutrição proteico-calórica ou obesidade 

Maria Tatiane Marques 

Sousa 

14h45min 
Educação alimentar e nutricional como promoção de envelhecimento ativo em idosos 

Ana Caroline Vasconcelos 

Moreira 

15h00min 
Alimentação complementar: Inserção de alimentos em crianças de seis meses a 24 meses de vida 

Maria Tatiane Marques 

Sousa 

15h15min 
O uso do Cranberry no tratamento de infecções do trato urinário em crianças: revisão bibliográfica 

Laélia Dayana da Silva 

Alves 

15h30min 
Avaliação do desperdício de alimentos na distribuição do almoço servido para os comensais de uma unidade de alimentação e 

nutrição em fortaleza – ce: um relato de experiência 

Karla Renata Farias de 

Oliveira 

15h45min INTERVALO 



 

 

 

 

16h00min 
Adequação nutricional dos cardápios oferecidos em um restaurante comercial de acordo com os parâmetros do programa de 

alimentação do trabalhador (pat) Viviane Rocha Barbosa 

16h15min 
Efeitos da rápida redução de peso corporal em atletas de esportes de combate e a relevância da nutrição: uma revisão 

Amanda Araújo Barreto 

de Lima 

16h30min 
Relato de experiência de uma ação de educação nutricional destinada a homens desenvolvida pelos acadêmicos de um projeto de 

extensão do curso de nutrição Diego Silva Melo 

16h45min 
Estado Nutricional em Idosos Institucionalizados 

Jessica Laryce Aguiar 

Nogueira 

17h00min O desmame infantil e suas consequências para o desenvolvimento de kwashiorkor Ruthiane Rodrigues Silva 

17h15min 
Impacto da inflamação no hipocampo de camundongos c57bl6/j induzida por dieta hiperlipídica e dieta regional básica. 

Thalia Kelly Pereira de 

Freitas 

17h30min O uso de probióticos na terapia nutricional na  doença de crohn Edvania lopes de macedo 

17h45min Análise da percepção da imagem corporal em adolescentes: uma revisão bibliográfica Tainá Cunha Rodrigues 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 5 (SESSÃO ORAL – INICIAÇÃO À PESQUISA) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: TARDE 14:00min-18h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 107 

SESSÃO TEMÁTICA: Alimentos e Nutrição / DCNT/ Desenvolvimento de Produtos e Projetos 

 

Horário Trabalho Relator* 

14h00min 
A experiência de uma ação de educação alimentar e nutricional sobre alimentos funcionais e câncer de mama para 

colaboradoras de uma indústria de calçados de grande porte localizada em Fortaleza 

Michaelly Ruanny Lima Sales 

Simões 

14h15min 
Análise da satisfação das refeições oferecidas em uma unidade de alimentação e nutrição de Fortaleza, Ceará 

Maria Nagle Benevenuto 

Cavalcante 

14h30min 
Botulismo alimentar 

Francisco aglayson Lopes do 

nascimento 

14h45min 
Ação educativa com um grupo de idosos em uma unidade básica de saúde da regional III de Fortaleza-Ce: um relato de 

experiência Lidianne de Sousa Ferreira 

15h00min Nutrigenética e nutrigenômica na perspectiva de prevenção e tratamento de doenças crônicas  Lailton Oliveira da Silva 

15h15min 
Avaliação do consumo alimentar associado ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis em crianças de uma 

unidade de atenção primária à saúde da cidade de Fortaleza-Ce Igor Gondin da Silva 

15h30min 
A prevalência do consumo alimentar associado a doenças crônicas não transmissíveis em idosos de uma unidade de atenção 

primária à saúde da cidade de Fortaleza-Ce. Mikaelly Lemos Maia 

15h45min INTERVALO 



 

 

 

16h00min Importância da Terapia Nutricional Durante o Tratamento do Câncer Infantil Jaíne da Silva Pereira 

16h15min 
Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: uma  revisão de literatura 

Hérica do Nascimento Sales 

Farias 

16h30min 
Leishmaniose no Brasil - Tegumentar e Visceral 

Lia Beatriz Marques 

Damasceno de Moraes 

16h45min Relato de experiência: um ano de atividade do projeto de extensão cim(centro de informação de medicamentos) – fametro Cleriston Feitosa Lima 

17h00min 
Poker4trello: uma ferramenta digital para metodologia ágil e pôquer de planejamento 

Mário Valney Pereira de 

Andrades 

17h15min 
8-0-3 - academia para mulheres 

Manuel Ulysses Santos de 

Mesquita 

17h30min 
Trabaho de estagio 01 - Empresa Courosola 

Thalia Conceição Matos 

Bernardo 

17h45min A influência das redes sociais na sociedade contemporânea Raylanne Pinheiro de Santana 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 06 (SESSÃO ORAL) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: TARDE 14:00min-18h00min  

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 108 

SESSÃO TEMÁTICA: Assistência farmacêutica (PROMIC)/ Estudos de utilização de medicamentos (PROMIC E INICIAÇÃO À PESQUISA)  

Procedimentos Fisico-Quimícos (INICIAÇÃO À PESQUISA) 

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

14h00min 

Avaliação do serviço de farmácia clínica da clínica integrada de saúde: indicadores de processo Kassia Ribeiro da Fonseca 

14h15min 

Segurança do paciente em unidade de terapia intensiva neonatal: o impacto das recomendações farmacêuticas 

Ana Isabela Costa 

Carneiro 

14h30min 

Potenciais interações medicamentosas verificadas em pacientes atendidos em duas unidades de atenção a idosos de fortaleza. 

Ana Karine De Oliveira 

Eufrasio 

14h45min 

Caracterização dos pacientes em uso de análogos de insulina em um município da região metropolitana de fortaleza Janaina Lopes de Melo 

15h00min Relação entre Reações Adversas a Medicamentos (RAM) e envelhecimento presentes em indivíduos entrevistados em instituições 

de assistência à saúde da família Flavio Rodrigues 

15h15min 

Análise da intervenção farmacológica em um paciente com alucinações auditivas Marylane da Silva Viana 

15h30min 

O uso abusivo de benzodiazepínicos e a substituição por terapias alternativas. Larissa Torres Veras 



 

 

15h45min 

 

INTERVALO 

16h00min O papel do enfermeiro frente a mal formações genéticas causadas por medicações teratogênicas 

 

Francisca Fabiana dos 

Santos Silva Verçosa 

16h15min 

A curcuma longa L.  e o seu potencial efeito terapêutico na doença de alzheimer  Israel Morais Martins 

16h30min 

Preparações caseiras inovadoras com uso de plantas medicinais em Atividade Prática Supervisionada  Tatyane Viana Cavalcante 

16h45min 

A relação da garcinia cambogia na redução do peso corporal Emily Vaz do Nascimento 

17h00min 

Plantas medicinais e o auxilio das mesmas no tratamento da diabetes mellitus Amilene do Santos Lemos 

17h15min 

O uso do hypericum perforatum l. Como complemento no tratamento da depressão Israel Morais Martins 

17h30min 

O uso do óleo essencial de tomilho e da massagem capilar no tratamento da alopecia por tração. 

Antônia Ryna Marcia  da 

Silva 

17h45min 

Geração dos padrões de beleza:  o uso da toxina botulínica para casos estéticos. 

Victor Lucas Barreto 

Vieira 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 07 (SESSÃO ORAL) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: TARDE 14:00min-18h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 104 

SESSÃO TEMÁTICA: Arquitetura e Urbanismo (PROMIC)/ Meio Ambiente (PROMIC+ INICIAÇÃO À PESQUISA) 

  

Horário Trabalho Relator* 

14h00min Relato de experiência da monitoria da disciplina de cálculo integral e diferencial I Breno Alexsandro Barros Luiz 

14h15min Tipologia da arquitetura da habitação coletiva: cidade e bairro. 
Augusto Nilo Barbosa 

Capibaribe 

14h30min 
Logística reversa e contabilidade ambiental como alicerce na sustentabilidade organizacional 

David de Alencar Correia 

Maia 

14h45min 
Utilização da argila no tratamento de efluente de indústria de lavanderia 

Evaldo Rodrigues dos Santos 

Silva 

15h00min Avaliação da remoção de cor e turbidez de efluente de estação de tratamento de esgotos Francisco Odaly Veras Filho 

15h15min 
Uma breve análise sobre utilização de sedimentos em ensaios de tratamento de Efluente de Tingimento Industrial Têxtil 

Francisco Diego Barbosa da 

Rocha 

15h30min Implantação do manual de plantio do horto no curso de gastronomia da faculdade metropolitana da grande fortaleza Bianca Sousa de Jesus 

15h45min INTERVALO 



 

 

 

16h00min Tratamento de efluente de industria alimentícia por processos físico-químicos Fabian Oliveira Palombella 

16h15min Implantação de plano de gerenciamento de resíduos sólidos (pgrs) nos laboratórios de química das escolas de ensino médio. Gustavo Alves dos Santos 

16h30min Insustentabilidade, meio ambiente e a obsolescência programada Flavio Roberto Alves Silveira 

16h45min O impacto socioeconômico proporcionado pelos parques eólicos nas localidades onde são instalados. Wendell Mendes Paiva 

17h00min 
Avaliação da concentração de so2 numa área urbana e seus efeitos sobre a saúde 

Samira Carine Fontenele 

Paulino da Costa 

17h15min Avaliação da concentração de o3 e seus efeitos na construção civil Isabel Ferreira Baltazar 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 08 (SESSÃO ORAL) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: TARDE 14:00min-18h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 103 

SESSÃO TEMÁTICA: DCNT  (PROMIC) / Produtos Naturais (PROMIC) /  

Medicina Veterinária Preventiva (INICIAÇÃO À PESQUISA) 

 

HORÁRI

O TRABALHO RELATOR* 

14h00min 

Relato de experiência: insuficiência cardíaca aprendendo com o lúdico 

Bruwnna Karlla Vieira 

Martins 

14h15min 

Nutrição e Câncer 

Guilhermina Cordeiro 

Pereira 

14h30min 

Homeopatia  desenvolvimento e aplicação como prática médica no brasil 

Francisca Romênia Lobo 

Rocha 

14h45min 

Nutracêutico: seus ditos benefícios. Mikaele Fialho dos Santos 

15h00min 

  

15h15min Hipocalcemia em cadela pós-parto 

 

Lohanna Lima Gomes 

 

15h30min Urolitíase em cão 

 

Gabrielle Kayle Braga 

Alves 



 

 

 

16h00min Piodermite profunda em uma cadela: um breve relato de caso 

 

Priscila de Alencar Alves 

 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


