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O oitavo volume da Revista Científica da FacMais é composto por artigos 

de professores de várias instituições de ensino superior atuantes das áreas de: 

Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem e História.  

Este periódico vem, desde 2012, promovendo a articulação entre 

pesquisa, extensão e ensino. Para tal publica trabalhos de docentes e 

pesquisadores. 

O primeiro artigo “Atuação do enfermeiro no cuidado da fístula 

arteriovenosa em tratamentos hemodialíticos” foi escrito pelas enfermeiras Maria 

Jaiara Pereira dos Santos, Mônica Santos Amaral e Rayana Gomes de Oliveira 

Loreto. A pesquisa destaca que a Doença Renal Crônica é a perda progressiva 

da função dos rins, tendo este como principal atividade eliminar os resíduos e o 

excesso de água do organismo. As principais causas de falência renal podem 

estar relacionadas à diabetes tipo I e II, hipertensão arterial sistêmica, 

glomerulonefrites, pielonefrites e rins policísticos. Mostra que o enfermeiro tem 

um papel relevante na identificação dessas complicações e na manutenção das 

fistulas arteriovenosas através da assistência prestada ao paciente.  

O segundo artigo “Atuação do profissional enfermeiro no atendimento ao 

paciente por tentativa de suicídio”, foi escrito pelas enfermeiras: Catiane 

Alessandra Martins da Silva, Janaína Cardoso Gomes, Mônica Santos Amaral e 

Rayana Gomes de Oliveira Loreto. A pesquisa mostra que o comportamento 

suicida é um fenômeno complexo, universal e representa um grande problema 

de saúde pública em todo o mundo. As autoras enfatizam que esse 

comportamento envolve gestos que muitas vezes não leva a morte, mais traz 

sequelas e problemas por toda a vida e que muitas vezes é necessária 

internação devido às agressões com o próprio corpo. O objetivo desse estudo 

foi elencar a importância e qual a atuação do profissional enfermeiro no 

atendimento ao paciente por tentativa de suicídio. 

O terceiro artigo “Comparativo da tributação do IRPJ e CSLL nos 

regimes tributário Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional -  estudo de 

caso Escola Nova Visão Ltda” foi escrito pelas contadoras: Brisa Dantas 

Pinheiro, Mônica Lorrany Gomes de Moura e Tatiany de Morais Silva. O artigo 

mostra que o planejamento tributário busca formas de reduzir a carga tributária 
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de maneira lícita, dentro da lei, sem recorrer a métodos ilícitos. Através do estudo 

de caso, feito na Escola Nova Visão Ltda, situada na cidade de Goianira-GO, – 

onde teve-se o intuito de fazer uma assessoria tributária, buscou-se identificar e 

analisar qual é o melhor regime tributário para a empresa prestadora de serviços 

no ramo de atividades educacionais no ensino fundamental, assim, através dele, 

busca-se uma forma lícita de reduzir a carga tributária, para que a empresa 

possa minimizar seus custos e despesas, aproveitando dessa forma o saldo 

disponível para investimentos futuros. 

O quarto artigo “Importância das anotações de enfermagem na auditoria: 

uma revisão bibliográfica” foi escrito pelas enfermeiras: Erika Rodrigues Morais, 

Gabriela Lima Gonçalves e Mônica Santos Amaral. O artigo destaca que a  

auditoria em enfermagem é uma avaliação sistemática da qualidade da 

assistência de enfermagem, constatada através dos registros no prontuário do 

paciente e/ou das próprias condições deste. Assim, ela pode sinalizar as falhas 

e as deficiências na assistência prestada. O artigo avalia os registros de 

enfermagem no prontuário para a auditoria. Foi realizado um estudo do tipo 

exploratório, bibliográfico com análise integrativa, qualitativa da literatura 

disponível nas bases Lilacs e Scielo.  Onde conclui-se que o serviço de auditoria 

tem sido utilizado como ferramenta na identificação das inconsistências 

encontradas nos registros de enfermagem.   

O quinto artigo “Moderna gestão de pessoas: Executive Coaching como 

ferramenta dentro do planejamento estratégico” foi escrito pela administradora e  

consultora com ênfase em Gestão de Pessoas e Estratégias de Marketing 

Sulamita Poloniato Vaz. Esta pesquisa apresenta uma abordagem teórico 

conceitual da Moderna Gestão de Pessoas: O Processo de Executive Coaching 

como Ferramenta dentro do Planejamento Estratégico. Discute os conceitos de 

Gestão de Pessoas e seus enfoques, bem como sua relação com o mercado 

competitivo. O artigo ainda apresenta a importância da visão da empresa estar 

alinhado com a visão da gestão de pessoas, discutindo assim os obstáculos e 

ações para superá-los. 

O sexto artigo “Comparativo dos reflexos dos encargos trabalhistas nos 

regimes tributário simples nacional x lucro presumido - estudo de caso na 

empresa Escola Nova Visão” foi escrito pelos contadores: Brisa Dantas Pinheiro, 

Fernando Augusto Rodrigues dos Santos Gonçalves e Luiz Antônio Magalhães 
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de Almeida. Este artigo é natureza teórica-bibliográfica e de pesquisa de campo. 

Teve como objetivo analisar e compreender os conceitos de tributos que incidem 

sobre a folha de pagamento, aplicados na prática na empresa Escola Nova Visão 

Ltda, com a finalidade de demonstrar a utilização dos métodos de tributação 

Simples Nacional comparado ao Lucro Presumido, destacando os impactos 

tributários sobre a folha de pagamento nos dois regimes.  

O sétimo artigo “Sistematização da assistência em Enfermagem: 

perspectivas para o fortalecimento da enfermagem do trabalho” foi escrito pelas 

enfermeiras: Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante, Mônica Santos 

Amaral e Rayana Gomes de Oliveira Loreto. O artigo analisa o conhecimento 

científico produzido sobre a Sistematização da Assistência em Enfermagem 

(SAE) como um instrumento de gestão e de vigilância à saúde do trabalhador. 

Materiais e Método: pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo, e abordagem 

qualitativa. Os artigos foram selecionados nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online Brasil (SCIELO Brasil), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no 

Periódico Capes. Os resultados evidenciaram que fases do Processo de 

Enfermagem tem sido aplicado por enfermeiros do trabalho no ambiente laboral, 

tendo em vista as possibilidades, perspectivas e desafios para o avanço da 

enfermagem do trabalho no Brasil.   

O oitavo artigo “Teologia da Libertação e Marxismo: uma breve análise 

bibliográfica” foi escrito pelo historiador Neimar Carlos Santos. O artigo analisa 

o processo da construção da linha teórica da Teologia da América Latina, 

também conhecida como Teologia da Libertação e todo o seu contexto histórico 

perfazendo uma discussão com a teoria marxista em suas principais nuances. 

Este trabalho propõe examinar o amparo das condições históricas. A Teologia 

da Libertação é um movimento sócio-eclesial que surgiu dentro da Igreja Católica 

na década de 1960 e que, por meio de uma análise crítica da realidade social, 

buscou auxiliar a população pobre e oprimida na luta por direitos. 

O nono artigo ““Uma análise sobre os riscos ocupacionais dos motoristas 

de caminhão” que foi escrito pela administradora Meire Sabina de Souza Morais 

e pela historiadora Elisabeth Maria de Fátima Borges”. A pesquisa analisa a 

saúde dos motoristas de caminhão, ou seja, os fatores de riscos ocupacionais, 

com ênfase dada aos que se relacionam ao risco ergonômico a que eles estão 
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expostos. A investigação revisou o que tem sido publicado sobre o tema, bem 

como identificou os fatores de riscos ocupacionais a que estão expostos estes 

trabalhadores, com ênfase ao risco ergonômico. 

E encerrando os artigos desta edição o décimo artigo “Movimento de 

Educação de Base (MEB): um modelo inovador de educação de jovens e adultos 

(EJA) em Itauçu (1960)” visa apresentar a implantação de um modelo de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) que ocorreu no município de Itauçu – Go, 

na década de 1960. Este foi um movimento inovador de educação, baseado na 

teoria pedagógica de Paulo Freire. 

A Revista Científica FacMais e o Núcleo de Extensão e Iniciação 

Científica da FacMais (NEIC) trabalham de forma integrada, interligados às 

coordenações de cursos, e à Direção Acadêmica com o intuito de incentivar e 

promover o estudo e a investigação acadêmica, tendo em vista o avanço da 

ciência.  

Agradecemos a preciosa colaboração dos colaboradores e convidamos 

o(a) leitor(a) a se deleitar com a leitura de artigos que versam sobre temáticas 

tão relevantes ao mundo hodierno.  

A Editora. 

 


