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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo ocupações irregulares e a busca de famílias por moradia. Por meio de pesquisas 
e análises com base na tese de Isabela Barreto sobre ocupações irregulares, colocamos em pauta uma das ocupações 
mais visadas pela mídia atualmente, a ocupação Vicentão de Belo Horizonte/MG. Mesmo com todas as dificuldades 
presentes para ocupar o edifício, no final as famílias tiveram que desocupa-lo por intervenção do estado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Vicentão, tese Isabela Barreto, Ocupações Irregulares, Belo Horizonte. 

 

INTRODUÇÃO 
Na Revolução Industrial quando o trabalho manufaturado, houve consequências devido o aumento da tec-

nologia e com isso a industrialização dos países intensificando o crescimento urbano; crescimento desen-

freado das cidades, acarretando favelização, marginalização de pessoas, aumento da miséria, fome e vio-

lência e organização da sociedade em dois grupos: a burguesia versus o proletariado. (HOBSBAWM, 

2014:79). O Estatuto da Cidade é a Lei 10.257/01 é compreendido como “o direito à terra urbana, à mora-

dia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 

ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (art. 2º, inciso I). Ele privilegia a utilização de um instrumen-

to em especial, o Plano Diretor. Este tem como objetivo a gestão do espaço excludente e degradado, plane-

jamento urbano direcionado à função social das cidades e a democratização e participação popular nas 

tomadas de decisão referentes às cidades. (AS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS, 2012). 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica, consulta a artigos e livros disponibilizados na internet, bem como, sites 
relacionados às ocupações irregulares e as leis criadas exemplo o Estatuto da Cidade. Estudo de Caso do 
edifício Vicentão.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Após assembleias para os moradores resolverem os problemas com a infraestrutura e adequação do local, 
o estado, a massa falida e presidente da COHAB, juntamente com os representantes dos movimentos fize-
ram um acordo para retirar as famílias do local. Assim concluindo que cada família passaria a receber uma 
quantia como auxílio moradia no decorrer de 2 anos, para assim desocuparem o edifício. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Moradia é um direito reconhecido e está garantido pela Constituição Brasileira de 1988 (art.6°). Ela exige do 
Estado a adoção de políticas públicas que evitem a escassez de moradia e o processo de urbanização está 
diretamente ligado à especulação imobiliária. Com a migração das pessoas em busca de trabalho, elas 
procuram uma moradia digna e quando não é acessível ocorrem as ocupações irregulares em prédios pú-
blicos e privados com invasões coletivas ou loteamentos irregulares e a prefeitura solucionar o caso perante 
as leis exigentes. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo estudar, apontar e analisar os as causas e consequências relacionadas às ocu-
pações irregulares, e como a sua formação impacta no desenvolvimento das cidades e na gestão de recursos humanos. 
Foi realizado um estudo de caso a respeito do Centro Cultural Ouvidor 63, localizado em São Paulo/SP, como base 
para entendimento à respeito do tema, e aprofundamento do conhecimento. As pesquisas realizadas tomaram como 
partido as causas que levam as pessoas a se submeterem a esse tipo de situação, e quais as suas consequências que 
podem gerar para as mesmas, além da sociedade e o estado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas, Ocupações irregulares, Desenvolvimento, População, Cidades. 

  

INTRODUÇÃO 
As políticas públicas urbanas, se formam através das necessidades adquiridas com o crescimento dos polos 
urbanos. Os artigos 182 e 183 da constituição de 1888 eram os únicos que tratavam das cidades, porém de 
forma genérica, sendo necessário então em 2001 o surgimento do Estatuto da Cidade. Esse vai reforçar a 
atuação do poder público através de instrumentos que, trarão uma solução ou minimização dos graves pro-
blemas das cidades (OLIVEIRA, 2001). As ocupações irregulares surgem através dessa negligência por 
parte do estado para com os instrumentos, essa população passa a ocupar de maneira irregular se expondo 
ao risco de vida, e trazendo problemas como a poluição de águas, do solo e do ar (OLIVEIRA, 2001).  

 
METODOLOGIA 

Foi utilizado como método revisões bibliográficas, consulta a artigos e livros disponibilizados na internet, 
bem como, websites, e estudo de caso de uma ocupação irregular.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao estudar a situação do Centro Cultural Ouvidor 63, é possível perceber que a grande maioria, composta 
por artistas das mais diversas artes, encontraram ali uma chance de futuro melhor, estabelecendo uma rela-
ção de troca com o local, ao mesmo tempo que ocupa, cuida. Porém a ineficácia da ação pública os põe em 
risco e medo constante. Conhecendo a situação e agindo de acordo com o previsto pelo Estatuto da Cida-
de, deveria ser concedido usucapião e assim, iniciado uma ação de regularização do local melhorando a 
qualidade de vida dessas pessoas. Porém a realidade mostra uma lenta ação da justiça e tendencia a favo-
recer as classes mais altas, preferindo reintegrar a posse de algo que foi abandonado há anos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As políticas públicas, hoje tratadas dentro do Estatuto da Cidade, se tornaram instrumentos fundamentais 
para a manutenção e desenvolvimento dos centros urbanos. As moradias irregulares, fruto do mal planeja-
mento urbano, surgem principalmente pela falta de acesso e poder aquisitivo por famílias com rendas mais 
baixas, fazendo com que o problema da moradia seja algo crônico, levando ao surgimento de novos lotea-
mentos desregulamentados e ocupações de edificações abandonadas, gerando consequências para o meio 
ambiente e para a saúde humana.  
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RESUMO 
O artigo aborda o estudo de caso da ocupação 9 de julho, antiga sede do INSS, localizada na Av. 9 de julho em São 
Paulo. Tem por objetivo questionar a real efetividade das políticas públicas urbanas em função das ocupações irregula-
res existentes no território brasileiro. Foram realizadas pesquisas com o intuito de analisar a situação vivida pelas famí-
lias que ocupam o edifício, considerando os meios utilizados para obter renda e até suas atividades culturais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ocupações irregulares, políticas públicas urbanas, ocupação 9 de julho, São Paulo.  

 
INTRODUÇÃO 

Executada pelo poder público municipal, as políticas públicas urbanas buscam garantir o bem-estar aos 
habitantes. Com constituição de 1988, as gestões publicas ganham mecanismos para oferecer estas condi-
ções, promovendo programas de construção e de melhoria das habitações. (TONELLA, 2013) Mas se os 
municípios são responsáveis pelo bem-estar dos habitantes, por que ainda existem tantas pessoas sem 
moradia? Fica claro a ineficácia das políticas públicas que colaboram para o surgimento das ocupações 
irregulares, como a ocupação 9 de julho, um dos maiores símbolos da luta pela moradia na capital paulista. 

 
METODOLOGIA 

Método de consulta a artigos e notícias de jornais disponibilizados na internet, relacionados a ocupação 9 
de julho. Estudos de Caso de ocupações irregulares.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao longo dos anos o edifício da 9 de julho foi sede de diversas instituições, mas foi destinado ao esqueci-
mento por mais de 20 anos até ser ocupado pelo movimento sem teto (MST) pela primeira vez em 1997. 
(NASCIMENTO, 2011) A Ocupação 9 de Julho se fez pela sua importância social no cenário atual do direito 
à moradia e pelo seu caráter colaborativo, o projeto oferece um programa multicultural que incentiva a popu-
lação da ocupação a interagir com o meio social. Em sua cozinha os ocupantes realizam almoços abertos 
ao público, tendo assim um meio de renda para suas famílias.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O MST criou uma serie de discussões sobre a falta de habitações sociais em regiões que possuem uma 
grande quantidade de edifícios vazios em São Paulo, ou seja, as políticas públicas da capital não são sufici-
entes para atender a demanda existente, isto mostra a importância e a necessidade da existência de movi-
mentos que lutam para que este déficit habitacional seja corrigido.  
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto arquitetônico de um Centro de Reabilitação Multidisciplinar 
Pós Covid-19 em São José do Rio Preto/SP. Foram realizadas pesquisas para entender o funcionamento de como a 
doença causada pelo vírus SARS-Cov-2 reage no organismo causando sérios problemas na saúde dos pacientes que 
necessitam de tratamento hospitalar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19, vírus, projeto arquitetônico, São José do Rio Preto. 

 

INTRODUÇÃO 
A doença do COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-Cov-2, sendo 
considerada grave e de elevada transmissibilidade e disseminação global. Ele também, é encontrado em 
muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gados, gatos e morcegos, possuindo a capacida-
de de infectar seres humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). Cerca de 80% dos infectados se recuperam 
da doença sem a necessidade de tratamento hospitalar, pelo histórico uma em cada seis pessoas infecta-
das pelo vírus ficam gravemente doentes e desenvolvem dificuldade respiratórias. Qualquer pessoa pode 
adquirir a doença e desenvolver sintomas graves, os principais sintomas apresentados pela doença são 
febres, podendo também apresentar dores, congestão nasal, perda de olfato e paladar, dores na garganta, 
dor de cabeça, diarreia, entre outros (OPAS, S/D). As principais sequelas da Covid-19 são: função pulmonar 
prejudicada, fadiga, fraqueza muscular, limitação da mobilidade, alterações cognitivas e desordens mentais 
e psicológicas, que reque avaliação por profissionais da fisioterapia e outros (CREFITO, 2021). 
 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica, consulta a artigos e livros disponibilizados na internet, bem como, sites 
relacionados a saúde e tratamentos Pós-Covid-19. Estudos de Caso de obra arquitetônica. Elaboração de 
projeto arquitetônico de um Centro de Reabilitação Multidisciplinar.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Em estudo apresentado pela Organização Mundial da Saúde, uma em cada 20 pessoas necessitam de 
cuidados intensivos durante internação por Covid-19. Não se sabe ao certo o tempo exato para que o paci-
ente hospitalizado pela doença consiga se recuperar totalmente, nos casos mais graves da doença que 
necessitaram de internação é aconselhável que realizem reabilitação pulmonar seja de forma gradual ou 
prolongada, o prazo de melhora e de recuperação total para esses casos ainda não são conhecidos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A implantação de um Centro de Reabilitação Multidisciplinar Pós-Covid-19 na zona Norte de São José do 
Rio Preto/SP está sendo proposta em razão de que a região do município está construindo um novo hospi-
tal Municipal para atender pessoas que necessitam de cirurgias como, por exemplo, a ortopedia. O centro 
de tratamento permitirá que sejam atendidos pacientes com sequelas graves através de fisioterapia, hidrote-
rapia e reabilitação pulmonar. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto arquitetônico de um Edifício de Coworking na cidade de 
São José do Rio Preto-SP. Foram realizadas pesquisas para escolha de um local na região norte, para que possa aju-
dar os moradores desses devidos bairros em questão de deslocamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Coworking, região norte, projeto arquitetônico, São José do Rio Preto. 

 

INTRODUÇÃO 
Os Coworkings são ambientes de muito foco e especialmente de altíssima colaboração, essas duas carac-
terísticas por si só representam um ganho na produtividade e na rentabilidade de qualquer empresa (NOVA 
LETRA, 2018). Custo baixo é outro ponto importante para grandes empresas estejam cada vez mais pre-
sentes nos coworkings. A fluidez com se conhece novas pessoas facilita o processo de criatividade, e com 
isso a inovação, o compartilhamento e a colaboração acontecem de maneira mais natural, gerando resulta-
dos acima da média (NOVA LETRA, 2018). A redução dos custos também faz diferença para as grandes 
empresas, assim como facilidade de não ter que lidar com burocracias, encontrar tudo pronto é um grande 
facilitador (NOVA LETRA, 2018). 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica, consulta a artigos e livros disponibilizados na internet, bem como, sites 
relacionados a pandemia covid-19 e coworkings. Estudos de Caso de obra arquitetônica.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Com a pandemia da COVID-19 (caracterizada pela alta capacidade de transmissão do coronavírus), fez 
com que o distanciamento social fosse o modo mais eficaz de evitar contaminação/transmissão. Com as 
recomendações de isolamento e distanciamento social, o home office tem obtido ganhos nos campos da 
economia e espaço. Muitos trabalhadores têm que se adaptar a uma nova forma de trabalhar no que estão 
engajados. Por outro lado, com o isolamento social doméstico, a reabertura de alguns setores industriais e 
comerciais permite a restauração de outro modelo remoto: o coworking. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A implantação de um Edifício de Coworking na zona norte de São José do Rio Preto-SP está sendo propos-

ta em razão de a única região que não possui este tipo de equipamento. O projeto do Edifício de Coworking 

permitirá alguns benefícios à comunidade, tais como: o trabalho torna-se mais produtivo, uma vez que não 

há distrações do ambiente familiar, o espaço coworking pode ajudar a se concentrar no que precisa de rea-

lizar; o espaço também acolhe profissionais que sonham em seguir com o seu próprio negócio, para ajudar 

as empresas que antes estavam instaladas em salas comerciais, arcando com aluguel, recepção, materiais 

de escritório, etc., auxiliando na redução de despesas. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um projeto arquitetônico de um Centro de Atendimento Psicossocial 
lll,(Caps lll), em São José do Rio Preto/SP. Foram realizados estudos sobre saúde mental e os ambientes de atendi-
mento psicossocial. O projeto considera uma edificação mais eficiente nos quesitos de funcionalidade, iluminação, venti-
lação e paisagismo, propondo trazer benefícios, aumentar os resultados dos atendimentos e integrar a comunidade 
local. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Caps lll, saúde mental, projeto arquitetônico, São José do Rio Preto. 

 
 

INTRODUÇÃO 
Ao longo da história da humanidade, temas como saúde, doenças e drogas, expuseram uma maneira pecu-
liar de encarar e lidar com estes fenômenos, de acordo com os conhecimentos e interesses de cada época 
(PRATTA e SANTOS, 2009). Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), são responsáveis pela indicação 
do acolhimento, pelo acompanhamento especializado durante este período, pelo planejamento da saída e 
pelo seguimento do cuidado, bem como pela participação de forma ativa da articulação intersetorial para 
promover a reinserção do usuário na comunidade (BRASIL, 2015). 
 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica, consulta a artigos e livros disponibilizados na internet, bem como, sites 
relacionados aos estudos da saúde mental. Estudos de Caso de obra arquitetônica.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A preocupação com a saúde mental da população se intensifica durante a pandemia da COVID-19, a qual 
tem se caracterizado como um dos maiores problemas de saúde pública internacional das últimas décadas, 
tendo atingido praticamente todo o planeta. Um evento como esse ocasiona perturbações psicológicas e 
sociais que afetam a capacidade de enfrentamento de toda a sociedade, em variados níveis de intensidade 
e propagação (FARO et al., 2020). As pessoas precisam romper com os estigmas relacionados às doenças 
psíquicas, os serviços de saúde devem conscientizá-las sobre os cuidados preventivos, e o investimento 
público e privado deve crescer (Unimed Rio Preto, 2021). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação de um Caps lll na região de Talhado comtempla o atendimento à população de baixa renda, 
e descentraliza os atendimentos dos Caps mais centralizados da cidade, cumprindo sua função social e se 
tornando uma referência na região.   
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto arquitetônico de um Centro dia e acolhimento ao idoso no 
município de Poloni/SP. Foram realizadas pesquisas para entender as necessidades dos idosos do município, as legis-
lações vigentes como o estatuto do idoso e um estudo sobre a importância do envelhecimento ativo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Centro-dia, idosos, projeto arquitetônico, Poloni. 

 

INTRODUÇÃO 
O centro dia é um programa de atenção integral, cujo objetivo é o cuidado e integração a pessoas idosas ou 
que possuem algum grau de dependência ou semi dependência. Através dele busca -se evitar o isolamento 
social, o abandono e a necessidade de acolhimento (Brasil, 2021). A Lei Nº 8.842 art. 2 de 4 de janeiro de 
1994, cita que toda pessoa acima de 60 anos é considerada idosa. Sendo assim, um censo realizado pelo 
IBGE (2017), apontou que em cinco anos a população idosa no Brasil está cada vez maior (Paradella, 
2018). Diante desta realidade, fica evidente a importância de garantir a qualidade de vida. Este conceito 
está relacionado ao bem-estar de cada um, a autoestima, capacidade funcional, autocuidado etc.  
 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica, consulta a artigos e livros disponibilizados na internet, bem como, sites 
relacionados a dos centros-dia e acolhimento ao idoso. Estudos de Caso de obra arquitetônica.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo Campos (2020), o nível de atividade física pode interferir na saúde, na capacidade funcional e na 

qualidade de vida dos idosos. O envelhecimento ativo permite que as pessoas percebam seu potencial para 

o bem-estar físico, social e mental, ao longo da vida e que participem da sociedade de acordo com suas 

vontades e necessidades, ao mesmo tempo que propicia proteção, segurança e cuidados adequados. Des-

ta forma, a World Health Organization (2005), adotou o termo “envelhecimento ativo” como forma de ex-

pressar o processo de conquista do envelhecimento como experiencia positiva, A palavra ativo não quer 

dizer, necessariamente, a capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho, mas 

sim, a participação continua em questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A implantação de um centro-dia e acolhimento ao idoso no município de Poloni/ SP tem como intuito princi-
pal evitar o isolamento psicossocial da população idosa do município, proporcionando um envelhecimento 
ativo e consequentemente a melhora da qualidade de vida 
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RESUMO 
Buscar a racionalização do processo de construção em aumento do uso de sistemas alternativos visando velocidade de 
execução, e reduzir o desperdício e a geração de resíduos e mantendo a qualidade. Este presente trabalho traz um 
comparativo de prazos, materiais, orçamentos e técnicas de construção, usando o sistema construtivo de uma residên-
cia popular construída pelo sistema convencional e o sistema de pré-fabricado, utilizando o modelo de placas pré-
moldados. Tem como objetivo apresentar diferenças de custo, tempo, e menos poluição do solo sendo que as residên-
cias são construídas em ambientes controlados, e com menos resíduos no canteiro de obras.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Pré-Moldado. Compatibilização, Construção. 

 

INTRODUÇÃO 
A construção civil responde por grande parte da economia, o Brasil é uma indústria que mantém ritmo de 
crescimento constante, segundo aponta o banco de dados CBIC (Câmara Brasileira da Industria e da Cons-
trução). Em busca de edifícios mais industrializados, melhor planejamento e a redução de erros ou modifi-
cações desencadeou o uso de sistemas de pré-fabricação e modulação. Esta nova tendência permitiu que a 
indústria desenvolvesse novas tecnologias e sistemas para construção civil. (FIGUEIREDO, 2015). A estru-
tura de concreto pré-moldado, possui um controle de qualidade dos materiais utilizados nos componentes e 
a redução do tempo de mão de obra no canteiro de obras é uma das medidas que podem ser implementa-
das rapidamente. Os projetos de concreto pré-moldado aumentam a velocidade e implementação, controle 
de qualidade e redução de materiais, fazendo assim ter menos trabalho no canteiro de obras (SILVA, 2016, 
p. 03). 
 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica, consulta a artigos e livros disponibilizados na internet, bem como, sites 
relacionados a projetos e obras com os métodos construtivos alternativos. Estudos de Caso de obra arquite-
tônica.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Com o aumento da construção civil, e uma das principais responsáveis pela economia do país, (AGENCIA 
CBIC, 2021) foi elaborado comparações entre sistemas construtivos convencionais e alternativos, para ava-
liar e buscar novos métodos para o desenvolvimento de construções em massa, tal como obras de casas 
populares como CDHU, ou planos de governo para construções em grande escala e padronizados, mos-
trando qual sistema é o mais viável para cada situação. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A implantação de um sistema pré-fabricados mostra ser eficaz em grande escala, e método de construir 
mais rápido e menos poluente para o meio ambiente. Assim como pode-se aplicar um controle de qualidade 
mais eficaz e mais exato até mesmo nos custos e tempo de execução de obra. 
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RESUMO 
O desenvolvimento de baixo impacto é um conceito criado na década de 80, representa um conjunto de técnicas de 
drenagem que tratam da quantidade e qualidade da água de chuva. Com o crescimento das cidades e a urbanização 
muitas cidades sofrem com problemas ambientas como por exemplo as enchentes. E com a aplicação de técnicas com-
pensatórias a diminuição do escoamento de águas pluviais é garantida, técnicas que armazenam, detém e retém água 
da chuva. O objetivo desse trabalho é abordar e analisar sobre o conceito LID, e técnicas compensatórias, bem como o 
impacto em locais aplicados e o resultado gerado em relação ao meio ambiente. Esse e outros métodos já são muito 
utilizados principalmente fora do país, no Brasil vem sendo aplicado aos poucos. Sob a ótica, que com essas técnicas é 
possível melhorar os sistemas de drenagem urbana e consequentemente a melhoria de vida das pessoas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento de baixo impacto, LID, Técnicas Compensatórias.  

 

INTRODUÇÃO 
As cidades são compostas por toda a infraestrutura, bairros com vias para veículos motorizados, vias para 
bicicletas, calçadas para pedestres e por toda a infraestrutura, como por exemplo, redes de drenagem, plu-
vial, sistema sanitário, sistema energético e sistema de telecomunicações (MASCARÓ; YOSHINAGA, 
2017). Com o crescimento descontrolado das cidades e da urbanização, as cidades foram se expandindo 
sem planejamento urbano. Algumas cidades sofrem com essa falta de planejamento, pois possuem aspec-
tos ruins, que atrapalham seu desenvolvimento e interfere na qualidade de vida da população (SOUZA et 
al., 2012).  
 

METODOLOGIA 
Sua principal base é a revisão da literatura, estudos de casos baseado na forma a avaliar a aplicação de 
técnicas LID ou de planejamento urbano envolvendo o manejo de águas pluviais de maneira mais sustentá-
vel, onde demonstrem dados exatos da eficácia da técnica. As pesquisas derivam de três estudos de proje-
tos, que foram aplicadas técnicas LID, para o desenvolvimento de um projeto sustentável. Serão analisados 
espaços, tipo de aplicação LID, e quais melhorias a aplicação da técnica trouxe para o projeto em questão.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O trabalho consistiu na escolha de uma área para implantação de um loteamento utilizando o LID, primei-
ramente foi realizada a demarcação da microbacia, verificação do zoneamento e uso do solo, cálculo das 
áreas impermeabilizadas e áreas de contribuição para o escoamento superficial nas condições de pré-
ocupação. Em seguida foi realizado o parcelamento do solo seguindo os princípios do Manual de LID (Prin-
ce George’s County, 1999), inclusão de técnicas compensatórias e projeto dos demais itens de infraestrutura 

urbana.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi constatado que com aplicação das técnicas compensatórias o empreendimento ou projeto além de qua-
lificar e melhorar o próprio local, também colabora com o entorno, ou seja, não só ajuda no ponto aplicado, 
como perfaz e favorece os moradores e as condições de drenagem urbana da cidade.  
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RESUMO 
O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus DNA pertencente à família Papoviridae do gênero Papillomavirus que são 
capazes de infectar todo trato genital, assim causando verrugas genitais e diferentes tipos de canceres, inclusive o 
câncer de colo do útero. Diante do reconhecimento de sua associação com o desenvolvimento de neoplasias como 
câncer de vagina e vulva, peniano, canal anal, orofaringe além de outros tumores cutaneomucosos. A transmissão ocor-
re por contato direto com a pele infectada por indivíduos que tenham lesões causadas pelo vírus. O método de preven-
ção se dá por meio uso de preservativos nas relações sexuais, da realização do exame de Papanicolau, conhecido 
como Preventivo do Câncer de Colo de Útero e, também, do uso de vacina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: HPV; Câncer do Colo do Útero; Papanicolau; Verrugas. 

 

INTRODUÇÃO 
Tumores malignos em mulheres são causados em 25% dos casos por agentes infecciosos, e dois terços 
deles são causados pelo HPV, no entanto, existem diversos tumores relacionados com infecções por papilo-
mavírus e não somente em mulheres, como por exemplo câncer de pênis, canal anal e orofaringe, além de 
outros tumores cutaneomucosos, como a doença de Bowen e câncer de pele. Esses vírus são capazes de 
infectar humanos e diversas espécies de animais, sendo o homem o hospedeiro mais estudado. O objetivo 
desta pesquisa foi apresentar a literatura do Papilomavírus Humano desde a prevenção até seu devido diag-
nóstico e tratamento. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia de estudo baseou-se em revisões bibliográficas do tema “associação das infecções por papi-
lomavírus humano e o desenvolvimento de neoplasias”, desde publicações avulsas, periódicos, livros, mono-
grafias, entre outros sendo eles físicos ou disponíveis on-line. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O vírus é subdividido em de baixo risco (6 e 11) e de alto risco para câncer, sendo os 16 e 18 os predomi-
nantes nos casos de câncer). A transmissão ocorre por contato direto com a pele infectada por indivíduos 
que tenham lesões causadas pelo HPV, pequenos traumas em relações sexuais, já que, normalmente, al-
gumas lesões surgem nas regiões anogenital, boca e orofaringe (fase assintomática) (SHIRATSU et. al., 
2009). Alguns fatores imunológicos, herança hereditária, início precoce da vida sexual, higiene inadequada, 
ausência da circuncisão, tabagismo e uso contínuo de contraceptivos orais contribuem para a prevalência 
da infecção. O método de prevenção do desenvolvimento do HPV baseia-se no uso de preservativos nas 
relações sexuais. O tratamento se dá pela remoção de verrugas via cauterização e o exame de papanicolau 
é conhecido como preventivo do câncer de colo de útero. Com o intuito de diminuir a infecção pelo HPV, 
forami desenvolvidas vacinas sendo uma quadrivalente e outra bivalente, onde a vacina quadrivalente pro-
porciona proteção contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV enquanto a vacina bivalente age contra os tipos 16 
e 18 (MESQUITA et al., 2008). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entendendo que os HPVs são de suma importância pois além de serem vírus implicados a diversos tipos de 
neoplasias, também estão relacionados a doenças cutâneas. O diagnóstico é indispensável para evitar a 
evolução da infecção do HPV, a detecção precoce aumenta a chance de cura, impedindo a progressão de 
novos casos. 
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RESUMO 
Refeições rápidas e práticas como os fast-food, tornou-se um habito devido a vida moderna e acelerada da população, 
essas refeições fora dos domicílios estão associadas as doenças vinculadas por alimentos, que são provenientes de 
alimentos contaminados, principalmente, devido a falta de higiene no manuseio. O objetivo deste trabalho foi realizar 
uma revisão da literatura referente a contaminação microbiológica e a importância da aplicação das Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) em alimentos fast-food. Trata-se de um estudo de revisão da literatura e através dos dados obtidos foi 
possível concluir que torna-se urgente a necessidade da capacitação dos manipuladores, visando à melhoria das práti-
cas de higiene pessoal e na manipulação, para que os alimentos cheguem ao consumidor final com qualidade microbia-
na adequada evitando a possibilidades de estes serem veículos de doenças de origem alimentar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: BPF, Microbiologia de Alimentos, Alimentos Rápidos.   

INTRODUÇÃO 
Hábitos e práticas alimentares estão aumentando devido à vida moderna e acelerada dos indivíduos, modi-
ficando os hábitos de vida e alimentares, assim observou-se o declínio dos alimentos tradicionais e o au-
mento dos alimentos industrializados. Deste modo, pesquisas revelam que as práticas de alimentações fora 
dos domicílios vêm crescendo a cada dia e as refeições balanceadas são trocadas efetivamente por opções 
de alimentos práticos e rápidos como os fast-food e restaurantes self-service. As BPFs abrangem um con-
junto de regras a serem adotadas por essas áreas de serviços de alimentos a fim de garantir a qualidade 
sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com regulamentos técnicos. O objetivo deste trabalho 
foi realizar uma revisão da literatura referente a contaminação microbiológica e a importância da aplicação 
das Boas Práticas de Fabricação (BPF) em alimentos fast-food. 
 

REVISÂO DA LITERATURA 
Nas últimas décadas, o hábito de “comer fora” tornou-se cada vez mais comum, trazendo modificações em 
nossos padrões alimentares tradicionais. Hoje temos um somatório de tipos de culinária, como a francesa, 
italiana, portuguesa, africana, norte-americana, entre outras, o que resultou na prática atual dos “fast food”, 
alimentos preparados num pequeno intervalo de tempo, que ficam pré-prontos no estoque do estabeleci-
mento. A contaminação dos alimentos pode iniciar já na produção da matéria-prima e, durante a manipula-
ção pode ocorrer em razão da falta de higiene dos equipamentos e principalmente dos manipuladores, es-
tendendo-se até as etapas de armazenamento, acondicionamento e distribuição, pois permite-se a exposi-
ção direta ao ambiente (SOUZA, SANTOS, SANTOS, 2017). A BPF pode gerar melhorias tais como: Segu-
rança dos alimentos, Padronização de processos fabris, Adequações das condições sanitárias, Redução de 
desperdício, Confiabilidade perante fornecedores, clientes e outras partes interessadas (AFREBRAS, 2020). 
É importante salientar que a aplicação das Boas Práticas de Fabricação faz-se necessárias, pois quando se 
trata da manipulação de alimentos é necessário assegurar que as preparações alimentares e ou refeições 
possuam as qualidades requeridas nos aspectos nutricional, sensorial e microbiológico. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A ocorrência da contaminação dos alimentos fast food, associada a qualidade de serviço, é reveladora de 
uma grave distorção entre um possível conhecimento sobre corretas práticas de higiene em relação aos 
hábitos e atitudes inadequadas do manipulador de alimentos. Mediante aos dados obtidos, torna-se urgente 
a necessidade da capacitação dos manipuladores, visando à melhoria das práticas de higiene pessoal e na 
manipulação, para que os alimentos cheguem ao consumidor final com qualidade microbiana adequada 
evitando a possibilidades de estes serem veículos de doenças de origem alimentar. 
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RESUMO 
A atividade epidemiológica procura observar e enumerar as variáveis implicadas num determinado acontecimento, veri-
ficando a fonte e causas da contaminação, bem como a sugestão de métodos para sua prevenção e controle. Devido á 
pandemia da COVID-19 o aperto de mão foi abolido, porém sabe-se que é uma prática muito comum em nossa socie-
dade. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi simular uma cadeia epidemiológica por meio do cumprimentar pelo 
aperto de mãos. Verificou-se que o micro-organismo foi transmitido até a última pessoa analisada, estando a mão 1 
mais contaminada (incontável), porém, havendo redução da contagem microbiana. Após a lavagem da mão 1 com água 
e sabão, verificou-se uma considerável redução da contagem microbiana indicando que apenas uma lavagem simples 
das mãos não foi suficiente para eliminar totalmente a contaminação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; Infecção; Transmissão de doenças.  

 
INTRODUÇÃO 

Define-se epidemiologia como o estudo dinâmico das determinantes, ocorrência e distribuição da saúde e 
doença numa população (BRACHMAN, 1998).  Assim, a atividade epidemiológica procura observar e enu-
merar as variáveis implicadas em um acontecimento, compreendendo, assim, as causas da doença, as 
características do seu aparecimento e distribuição e, propondo métodos para a sua prevenção ou controle. 
Um aperto de mão é uma forma de cumprimento e é também utilizado no fortalecimento das transações 
comerciais (FERNANDES, 2021). Após o aparecimento de doenças, a exemplo COVID-19, os órgãos de 
saúde disponibilizam recomendações gerais para a prevenção da mesma, onde uma seria lavar com fre-
quência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão (WHO, 2021). O objetivo desta pesquisa foi 
demonstrar / simular uma cadeia epidemiológica por meio do cumprimentar pelo aperto de mãos.  
 

METODOLOGIA 
Utilizou-se a levedura Saccaromyces cereviseae como indicador da contaminação. Uma pessoa se conta-
minou com a amostra, aguardou 10 minutos para secagem total da mesma e cumprimentou outra pelo aper-
to de mãos. Foi feito isso sucessivamente até obter-se 4 amostras (sendo, portanto, 4 pessoas).  Utilizou-se 
o SWAB para recolher o material e espalhou-se em placas de Petri contendo Ágar nutriente, incubou-se a 
37ºC por 48 horas e realizou-se a contagem de UFC nas placas. Após esta análise, a mão da primeira con-
taminação foi lavada com água e sabão e repetido o teste. 
 

DISCUSSÕES  
Verificou-se que o micro-organismo foi transmitido até a última pessoa analisada, estando a mão 1 mais 
contaminada (incontável), porém, havendo redução da contagem microbiana (mão 4 contendo 612 UFC). 
Após a lavagem da mão 1 com água e sabão, verificou-se uma considerável redução da contagem microbi-
ana (634 UFC), indicando que apenas uma lavagem simples das mãos não foi suficiente para eliminar to-
talmente a contaminação. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos comprovaram que o aperto de mão é uma causa importante da disseminação de mi-
cro-organismos e que uma simples lavagem de mãos não é totalmente eficiente para eliminar a carga mi-
crobiana, neste caso, sugere-se a análise do sabão utilizado quanto à sua eficácia antimicrobiana. 
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EFEITOS DO USO DA CANNABIS SATIVA NO SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO  
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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa foi relatar alguns efeitos do uso da planta Cannabis sativa sobre o sistema reprodutor mascu-

lino e observou-se que dentre os mais de 400 componentes ativos da cannabis, encontra-se como principal constituinte 
psicoativo o D9-tetrahidrocanabinol (D9-THC). Verificou-se na literatura que o uso continuo da planta pode causar efei-
tos físicos adversos, como por exemplo, algumas substâncias psicoativas presentes na planta diminuem respectivamen-
te a quantidade de testosterona de 50 até 60%, e consequentemente, ocorre o que chamamos na medicina de oligos-
permia, que é a diminuição dos espermatozoides no liquido espermático, podendo causar infertilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cannabis sativa, planta psicotrópica, infertilidade. 

 

INTRODUÇÃO 
A Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, é uma planta herbácea e psicotrópica que 
possui mais de 400 componentes ativos, dentre eles aproximadamente 60 são componentes canabinóides, 
sendo assim pode causar efeitos físicos e psíquicos nos seres humanos, tendo como principal constituinte 
psicoativo o D9-tetrahidrocanabinol (D9-THC). Todavia sabe-se que com o uso crônico da planta pode 
ocorrer um efeito físico adverso (indesejável), já que algumas substâncias psicoativas presentes na 
maconha diminuem respectivamente a quantidade de testosterona de 50 até 60%, e consequentemente, 
ocorre a oligospermia, que é a diminuição dos espermatozoides no liquido espermático. Conforme a 
classificação sobre as causas de infertilidade masculina de Cedars (2005), a diminuição da produção dos 
espermatozoides, pode causar a oligospermia, ou a ausência total destes (Azoospermia). As alterações 
provocadas na quantidade ou qualidade dos espermatozoides tendem a incluir alterações morfológicas, 
genéticas, da mobilidade, velocidade e da capacidade de penetração dos mesmos, podendo até mesmo 
causar infertilidade. 
 

METODOLOGIA 
O estudo deste artigo tratou-se de uma revisão bibliográfica sobre os efeitos do uso prolongado da Canna-
bis sativa e suas alterações provocadas na fertilidade masculina. Para indícios de levantamento bibliográfico 
foram utilizados bancos de dados científicos da PubMed, Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se as pala-
vras-chave Cannabis sativa, esterilidade masculina, infertilidade e embrião. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Além do ∆9-THC, outros componentes secundários da planta também podem ter influência na sua atividade 
farmacológica, como o canabidiol (CBD), que é o principal composto não psicotrópico da Cannabis sativa, 
que constitui cerca de 40% dos extratos da planta. São conhecidas como substâncias psicoativas (SPAs) 
aquelas que são capazes de modificar as funções do sistema nervoso central (SNC) produzindo episódios 
de euforia ou alterando os estados de consciência (CRIPPA et al, 2004). O grande desafio é encontrar uma 
forma de balancear seus usos terapêuticos benéficos com os efeitos adversos, que são observáveis com o 
uso crônico, em doses altas, podendo ser considerados agudos ou crônicos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As substâncias psicotrópicas (SPAs) existentes na planta como o Delta-9 Tetrahidrocanabinol (D9-THC) são 
responsáveis pelos efeitos físicos adversos na quantidade e qualidade dos espermatozoides causando uma 
oligospermia. Também por ocorrer alterações morfológicas e genéticas na mobilidade, velocidade e da ca-
pacidade de penetração dos espermatozoides na zona pelúcida provoca-se, assim, uma infertilidade cir-
cunstancial temporária no indivíduo que se encontra em uso prolongado da droga. 
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RESUMO 
A Antropologia Forense busca estabelecer a identidade do indivíduo, por meio da coleta e análise de evidências legais a 
partir de restos humanos. Na área da Antropologia Forense, a identificação inicia-se pela avaliação do perfil biológico. 
Uma ferramenta importante na identificação é a análise do crânio, que permite determinar a ancestralidade, o sexo, a 
idade do indivíduo, além de outras características individuais. A Antropologia Forense é relevante no processo de identi-
ficação, sendo muito importante em inúmeras circunstâncias, dentre as quais destacam-se os acidentes, desastres em 
massa e em estágios avançados de putrefação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Antropologia forense; Identificação humana. 

 

INTRODUÇÃO 
A Antropologia Forense é uma área de conhecimento que busca estabelecer a identidade do indivíduo, por 
meio da coleta e análise de evidências legais a partir de restos humanos A osteologia é uma das subdivi-
sões da Antropologia Forense e consiste no estudo da anatomia do esqueleto. A identificação humana é 
relevante, do ponto de vista legal (HÉRCULES, 2005). O objetivo deste estudo foi realizar uma breve revi-
são bibliográfica sobre os principais métodos utilizados na identificação humana, por meio da antropologia 
forense. 

 
METODOLOGIA 

O levantamento bibliográfico foi realizado em setembro e outubro de 2021, nas bases de dados PubMed 
(Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos), LILACs (Literatura Latino Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde), SCIELO (Biblioteca Científica Eletrônica Virtual) e no google acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Na área da Antropologia Forense, a identificação inicia-se pela avaliação do perfil biológico (origem geográ-
fica, idade à morte, faixa etária, estatura e sexo). Uma ferramenta importante na identificação é a análise do 
crânio, que permite determinar a ancestralidade, o sexo, a idade do indivíduo, além de outras características 
individuais. Também são analisados os fatores individualizantes (características únicas), tais como lesões 
ósseas antigas, marcas de cirurgias, placas de osteossíntese, entre outras. Por fim, utilizam-se métodos 
comparativos, analisando as informações obtidas, com as características da pessoa desaparecida, sendo 
muito importante a documentação ante mortem, como os prontuários médico, odontológico, e exames. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Antropologia Forense é relevante no processo de identificação, sendo muito importante em inúmeras cir-
cunstâncias, dentre as quais destacam-se os acidentes, desastres em massa e em estágios avançados de 
putrefação. 
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RESUMO 
A tuberculose é uma doença com alta incidência e prevalência. Técnicas de imagem podem ser usadas para detectar 
sinais de atividade ou sequelas de tuberculose. O objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos da tuberculose nos 
pulmões por meio de diagnósticos por imagem. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico de artigos publi-
cados em português. A revisão indicou que a radiografia de tórax é importante para identificar precocemente a tubercu-
lose pulmonar por ser um exame rápido de realização. No entanto, a técnica tomográfica de alta resolução tem se tor-
nado cada vez mais importante no diagnóstico da tuberculose, pois permite a evidência de anormalidades parenquima-
tosas antes detectáveis apenas pela anatomopatologia. Portanto, para contribuir de forma mais eficaz com o atendimen-
to ao paciente, é vital estar familiarizado com os achados de imagem da tuberculose pulmonar, com as características 
clínicas, fatores de risco, testes laboratoriais e algoritmos de tratamento. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose. Diagnóstico. Radiografia. Tomografia computadorizada. 
 

INTRODUÇÃO 
Como em muitos outros países, no Brasil, existe uma discrepância entre o número de casos notificados e a 
incidência estimada que, aliada a um elevado coeficiente de mortalidade, indica uma condição de retardo no 
diagnóstico e no início do tratamento. Deste modo, os exames de imagem desempenham um papel impor-
tante na avaliação de pacientes com tuberculose pulmonar, uma vez que em casos de tuberculose pulmo-
nar primária, a radiografia de tórax continua sendo a base para o diagnóstico de doença parênquima, en-
quanto a tomografia computadorizada (TC) é mais sensível para detectar baciloscopia do escarro negativa 
para BAAR ou quando a radiografia do tórax mostra alterações duvidosas. Portanto, este trabalho teve co-
mo objetivo analisar danos pulmonares causados pela tuberculose, através de diagnóstico por imagem.  
 

METODOLOGIA 
Esta pesquisa classifica-se como uma revisão bibliográfica da literatura. A busca pelos artigos foi realizada 
nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na Scienti-
fic Electronic Library Online (SCIELO).  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A radiografia de tórax é a ferramenta de imagem de escolha, auxiliando no diagnóstico diferencial de nódulo 
pulmonar solitário quando se trata de primeira avaliação e acompanhamento da tuberculose pulmonar. A 
tomografia computadorizada é uma ferramenta utilizada na suspeita clínica de tuberculose pulmonar, princi-
palmente quando a radiografia inicial é normal e quando os resultados clínicos e radiográficos se contradi-
zem (CAMPOS; MARCHIORI; RODRIGUES, 2002). Alguns estudos mostraram que a tomografia supera a 
radiografia na detecção de anormalidades torácicas. A técnica tomográfica de alta resolução vem desempe-
nhando um papel cada vez mais definidor no diagnóstico da tuberculose, pois permite a demonstração de 
alterações do parênquima que antes eram visíveis apenas pela anatomopatologia (CAPONE; CAPONE; 
SOUZA, 2010). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em pacientes com resultados positivos, a imagem desempenha um papel importante na estratificação de 
risco, ajudando a distinguir a infecção latente, doença inativa prévia e doença ativa. Deste modo, é neces-
sário estar familiarizado com os achados de imagem da tuberculose pulmonar, bem como as características 
clínicas, fatores de risco, exames laboratoriais e algoritmos de tratamento, para contribuir de forma mais 
eficaz com o atendimento ao paciente.  
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RESUMO 

A hemofilia é uma doença hemorrágica considerada grave, podendo ser hereditária ou adquirida. O tratamento consiste 

na reposição do fator de coagulação deficiente, porém em alguns casos o paciente pode desenvolver anticorpos contra 

os fatores administrados, fazendo com que o tratamento se torne ineficaz. Para o diagnóstico desses anticorpos, é reali-

zado o teste de Bethesda, e quando estes encontram-se em baixa titulação, pode-se fazer o uso do próprio fator defici-

ente em doses maiores, enquanto na detecção de alta titulação, é necessário o uso de agentes bypass. No insucesso, 

uma equipe multidisciplinar avalia o tratamento por imunotolerância. O paciente portador de hemofilia pode levar uma 

vida normal desde que tome as devidas medidas profiláticas. 

PALAVRAS-CHAVE: Fator VIII; Hemofilia A; Anticorpos inibidores 

INTRODUÇÃO 

A hemofilia é uma doença hemorrágica grave, podendo ser hereditária ou adquirida, caracterizada pelo 

déficit dos fatores de coagulação VIII (hemofilia A) ou IX (hemofilia B), ambas apresentam as mesmas ca-

racterísticas laboratoriais e clínicas e para diferenciá-las é necessária a dosagem das atividades destes 

fatores de coagulação. O tratamento consiste na reposição do fator faltante, porém em alguns casos o paci-

ente pode desenvolver anticorpos contra os fatores administrados, fazendo com que o tratamento se torne 

ineficaz (BATISTA et al, 2020). Portanto, esse trabalho foi elaborado com o objetivo de discutir e elucidar o 

desenvolvimento de inibidores adquiridos da coagulação, decorrentes de efeitos do tratamento nas hemofi-

lias, bem como as possíveis soluções encontradas na literatura. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado a partir de trabalhos publicados no formato de livros, artigos, resumos ex-

pandidos, teses, e sites eletrônicos entre os anos de 2010 a 2021 A busca avançada incluiu os bancos de 

dados Scielo, Google Acadêmico e portal Pubmed. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Muitos estudos possibilitaram o avanço do tratamento da doença, porém, um problema ainda não solucio-

nado é quando há o desenvolvimento de inibidor após a infusão do fator. Para o diagnóstico quanto maior o 

número de unidades Bethesda, maior a quantidade de inibidor presente no plasma. Quanto ao tratamento 

desses inibidores, é indicado o uso do próprio fator deficiente em doses maiores, e em casos mais graves, o 

uso de agentes bypass. No insucesso desses tratamentos, uma equipe multidisciplinar avalia o tratamento 

com imunotolerância. O acompanhamento médico se faz sempre necessário, pois os inibidores podem rea-

parecer (ABRAPHEM, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O paciente portador de hemofilia pode levar uma vida normal desde que tome as devidas medidas profiláti-

cas, porém deve-se sempre se atentar ao desenvolvimento de inibidores uma vez que pode comprometer 

todo o tratamento. Para isso é indicada a dosagem de inibidor logo quando criança para aqueles que pos-

suem histórico familiar, ou aqueles que já têm o diagnóstico comprovado e estão recebendo tratamento com 

fatores de coagulação. 
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RESUMO 
A doença de Chagas é resultante da infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A técnica de PCR quantitativa é 
recomendada para diagnosticar a infecção por T. cruzi, para avaliar a resposta ao tratamento e para testar novas drogas 
para o tratamento da doença. A estimativa dos níveis de T. cruzi circulantes em indivíduos infectados pode ser útil para 

estabelecer uma relação entre a carga parasitária e a progressão da doença, sendo a PCR quantitativa uma metodolo-
gia eficaz. Apesar da eficácia, estudos prévios de validação analítica e clínica ainda precisam ser realizados para a 
aplicação da PCR quantitativa na prática clínica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: qPCR; doença de Chagas; T.cruzi. 

 

INTRODUÇÃO 
A doença de Chagas é resultante da infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi (OLIVEIRA et al., 2016). 
Com a ausência de vacinas e de drogas eficientes em todas as fases da doença, é necessário um método 
diagnóstico eficaz para essa enfermidade. Estudos sugerem o uso da PCR quantitativa (qPCR) para o diag-
nóstico da doença de Chagas e estimativa da carga parasitária. O método também é recomendado para 
avaliar a resposta ao tratamento da doença (MELO et al., 2015; RAMIREZ et al., 2015). O objetivo deste 
estudo foi realizar uma breve revisão bibliográfica sobre o uso do método qPCR para diagnóstico da doença 
de Chagas. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado levantamento bibliográfico de agosto a outubro de 2021, nas bases de dados PubMed (Biblio-
teca Nacional de Medicina dos Estados Unidos), LILACs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde), SCIELO (Biblioteca Científica Eletrônica Virtual) e no google acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Para prevenir a progressão da doença de Chagas o diagnóstico e tratamento oportunos são de fundamental 
importância. A PCR é mais sensível que os métodos parasitológicos, sendo útil na confirmação do diagnós-
tico em casos de sorologia inconclusiva e também para monitorar o tratamento. A estimativa dos níveis de 
T. cruzi circulantes em indivíduos infectados pode ser útil para estabelecer uma relação entre a carga para-
sitária e a progressão da doença, sendo a PCR quantitativa uma metodologia eficaz. Além disso, a qPCR 
permite avaliar o prognóstico e eficácia terapêutica. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A técnica de PCR quantitativa é recomendada para diagnosticar a infecção por T. cruzi, para avaliar a res-
posta ao tratamento e para testar novas drogas para o tratamento da doença. A qPCR também é recomen-
dada para a estimativa da carga parasitária, que possibilita acompanhar o estado de reativação do parasito, 
sendo útil no manejo clínico dos pacientes. No entanto, foram desenvolvidas poucas estratégias de qPCR 
para a detectar e quantificar o DNA do T. cruzi. Assim, estudos prévios de validação analítica e clínica pre-
cisam ser realizados para a aplicação da PCR quantitativa na prática clínica. 
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RESUMO 
A doença de Parkinson é uma condição comum e potencialmente fatal que afeta principalmente as pessoas idosas após 
os 50 anos de idade. Como as células na substância negra do cérebro médio morrem, os pacientes não têm dopamina 
suficiente nas áreas relevantes do cérebro, resultando em tremores, rigidez, movimentos lentos e dificuldade para an-
dar. Os sintomas iniciais são geralmente tratados com levodopa, e quando o efeito da levodopa diminui, os agonistas 
dopamina podem ser usados concomitantemente. E quase todas as drogas terapêuticas têm efeitos colaterais comuns 
como náusea, dor de cabeça, insônia e letargia. Os pacientes devem ser cuidadosos ao tomá-los. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Mal de Parkinson; Substância negra; Levodopa. 

INTRODUÇÃO 
A fisiopatologia da doença de Parkinson (DP) está relacionada com a perda neuronal de células do-
paminérgicas da  porção compacta da substância negra do mesencéfalo, o que reduz o transporte de do-
pamina para o corpo estriado e prejudica o equilíbrio entre os neurotransmissores dopamina e acetil-colina, 
essa deficiência desencadeia nos portadores da doença, sensação de fadiga, tremores de caráter progres-
sivo  com evolução para graus variados de rigidez e bradicinesia, além de alterações posturais, instabilidade  
do equilíbrio e da marcha. Várias pesquisas recentes têm demonstrado que a DP deve ser considerada 
como uma enfermidade neurodegenerativa, progressiva, caracterizada pela pre-sença de disfunção mono-
aminérgica múltipla, incluindo o déficit de sistemas dopaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos e nora-
drenérgicos. O tratamento da doença de Parkinson se dá através da reposição de dopamina com fármacos 
de ação curta ou longa, no intuito de fornecer ao nervo dopaminérgico concentrações adequadas que impe-
dem a degeneração de células nervosas. O objetivo deste foi elucidar o tratamento farmacológico da doen-
ça de Parkinson, bem como, os mecanismos de ação dos fármacos e seus efeitos colaterais. 

 

METODOLOGIA 
Este trabalho foi realizado através de levantamento bibliográfico, utilizando os bancos de dados científicos 
da PubMed e Google Acadêmico. Para a pesquisa bibliográfica foram utilizadas as palavras-chaves: Mal de 
Parkinson, Doença de Parkinson, Tratamento farmacológico da doença de Parkinson e Levodopa. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Existem alertas para os efeitos nocivos do tratamento com agonistas dopaminérgicos, uma vez que existem 
indicações de complicações gastrointestinais ou cardiovasculares com medicamentos derivados da ergome-
trina e agonistas dopaminérgicos. A Levodopa é o agente mais importante para o tratamento de DP. Há 
controvérsia sobre quando se introduzir esta droga mas deve-se reservá-la para quando surgir substancial 
comprometimento funcional (SILVA et al, 2021). Drogas acessórias são anticolinérgicos, úteis para o tremor; 
amantadina, para bradicinesia e rigidez e agonistas dopaminérgicos que ajudam no manuseio de complica-
ções da levodopa. A selegelina tem discreta ação sintomática e possível ação neuroprotetora (CARDOSO, 
1995). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Embora existam muitos medicamentos que possam ser usados, eles podem apenas melhorar os sintomas e 
não inibir o desenvolvimento da doença, além disso, alguns investigadores sugeriram efeitos colaterais im-
portantes relacionados a determinados fármacos. A levodopa parece ainda ser a melhor escolha de trata-
mento em relação ao risco e benefício à saúde do paciente. 
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RESUMO 
A toxicologia forense é a área da toxicologia aplicada na identificação de substâncias que podem estar envolvidas em 
morte e efeitos prejudiciais à saúde tendo como objetivo principal a detecção e quantificação de substâncias tóxicas em 
vítimas ou cadáveres em investigações criminais. As drogas facilitadoras de crime (DFC) são substâncias utilizadas 
para que o indivíduo fique incapacitado por um tempo, facilitando casos de roubo, sequestro e estupro por causarem 
sedação, amnésia e alucinação. As frequentemente drogas usadas são cetamina, benzodiazepínicos e ácido-gama- 
hidroxibutírico. Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica sobre toxicologia forense, uso de cetamina e ben-
zodiazepínicos como DFC, nas bases de dados Pubmed, Scielo e ScienceDirect, com o objetivo de elucidar efeitos 
tóxicos, mecanismos de ação e análise toxicológica da cetamina e benzodiazepínicos. Concluindo-se que há grande 
incidência de crimes facilitados por drogas, sendo importante alertar as pessoas visto que em casos onde as vítimas 
são expostas e sofrem apagões, não é possível a identificação somente em relatos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Drogas Psicoativas, Análise Toxicológica, Toxicologia Forense.  

 
INTRODUÇÃO 

Toxicologia forense é a área da toxicologia aplicada para propósitos da lei, principalmente, na identificação 
de substâncias que podem estar envolvidas em morte, efeitos prejudiciais à saúde de indivíduos ou, ainda, 
ser a causa de danos a propriedade e ao ambiente (DORTA et al, 2018). Os agentes intoxicantes são cha-
mados de drogas facilitadoras de crime (DFC), muito utilizadas em casos de roubo, sequestro e, principal-
mente, estupro. Há um grande número de DFCs, sendo as mais comuns a cetamina, os benzodiazepínicos 
e o ácido- gama-hidroxibutírico (GHB). A escolha dessas drogas para ações criminosas é justamente por 
causarem sedação, sonolência, alucinação, os quais deixam a vítima sem reação e quase sempre dopada, 
e alguns sintomas podem ser fatais (MARTON et al, 2019). O objetivo desta pesquisa foi elucidar os efeitos 
tóxicos, mecanismos de ação e métodos forenses de detecção das principais DFCs, tais como a cetamina e 
os benzodiazepínicos. 
 

METODOLOGIA 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca do tema toxicologia forense e drogas facilitadoras de crime. 
Para a pesquisa bibliográfica utilizou-se artigos científicos, artigos de revistas, monografias, teses, disserta-
ções, trabalhos de conclusão de curso, livros e revistas. Foi realizado um levantamento eletrônico de artigos 
em bases de dados como Scielo, PubMed, ScienceDirect. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Ambas as drogas, a cetamina e os benzodiazepínicos, possuem interação com os receptores do sistema 
nervoso central, causando bloqueio e inibição, reduzindo sua excitabilidade consequentemente alterando as 
habilidades cognitivas do indivíduo. Embora estas duas drogas sejam substâncias medicamentosas, come-
çaram a ocorrer frequentes crimes de violência sexual em que os casos havia presença destas substâncias 
devido ao efeito que causam de sedação, alucinação, amnésia anterógrada, o que facilita a ocorrência de 
crimes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da pesquisa realizada fica claro a grande incidência, no mundo, de crimes facilitados por drogas, 
apesar de não ser tão ressaltada pelos meios de comunicação e na sociedade. Assim, é importante alertar 
as pessoas sobre os efeitos nocivos destas drogas no organismo e sua ação no sistema nervoso que alte-
ram as habilidades cognitivas do indivíduo, visto que em casos onde as vítimas são expostas e sofrem apa-
gões, não é possível a identificação somente em relatos. 
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RESUMO 
Os transplantes de medula óssea de embriões humanos mostraram que, quando transplantados em lesões da medula 
espinhal em adultos, podem causar efeitos morfológicos benéficos.Com os métodos de tratamento convencionais que 
existem hoje, é impossível restaurar o estado original da paralisia após trauma, mas os conhecimentos mais recentes 
sobre plasticidade e o potencial terapêutico do cérebro e das células-tronco, surgiu como nova estratégia a terapia de 
regeneração nervosa para melhorar a rede neural no local da lesão. Concluiu-se que o transplante de células tronco é 
seguro e que estas células podem substituir a população de células perdidas, causando a regeneração do trauma me-
dular. Este trabalho teve como objetivo levantar as hipóteses mais promissoras da utilização de transplante de células-
tronco em traumas medulares, esclarecendo mecanismos, formas de transplante e indicações, de acordo com a literatu-
ra acerca deste tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Trauma medular; Transplante de medula óssea; Células-tronco hematopoéticas. 

 
INTRODUÇÃO 

Células-tronco são células que possuem capacidade de auto renovação, sendo capazes de produzir, pelo 
menos, um tipo de célula altamente diferenciada, ou seja, ela tem a capacidade de se dividir em células 
idênticas ou diferentes. Na medula óssea do adulto existem pelo menos dois tipos de células-tronco, são 
elas as progenitoras hematopoiéticas e as mesenquimais, onde as progenitoras hematopoiéticas expressam 
uma glicoproteína de membrana capaz de identificar e quantificar o antígeno CD34, quando as células pro-
genitoras mesenquimais não apresentam marcadores de superfícies e são reconhecidas pela cultura celular 
(CRISTANTE, 2007). Foram demonstrados que, enxertos de medula de embriões humanos, quando trans-
plantados na cavidade da lesão medular de um adulto, causam efeitos morfológicos benéficos e, então, o 
transplante de células-tronco pode substituir a população de células perdidas e regenerar as células danifi-
cadas a partir dela (BAREYRE et al., 2008). 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa tratou-se de uma revisão bibliográfica baseada em bancos de dados científicos sobre Transplan-
te de células-tronco e lesões medulares, de acordo com dados publicados no Scielo e Google Acadêmico. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A infusão de células progenitoras autógenas em pacientes com lesão medular completa crônica levou à 
positivação do exame de potencial evocado somato-sensitivo ou à melhoria do tempo de latência para a 
obtenção de resposta cortical a partir do estímulo periférico (CRISTANTE, 2007). Foi demonstrado que, 
para recuperação da qualidade de vida do paciente com lesão medular, a medula não necessariamente 
precisaria ser totalmente reconstruída, pois benefícios desproporcionais podem ser obtidos de mínimas 
reparações anatômicas (YAMAMOTO et al., 2001).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que o transplante de células tronco é seguro e que estas células podem substituir a população 
de células perdidas na lesão, causando uma regeneração do trauma medular, podendo até mesmo, voltar a 
total normalidade.  
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RESUMO 
A reprodução humana assistida surgiu para realizar o desejo de milhares de pessoas que não podiam gerar seus filhos 
naturalmente, por inúmeros motivos. Entre as técnicas de reprodução humana assistida temos a fertilização in vitro 
(FIV), a injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) e o diagnóstico genético pré-implantacional (DGPI). Este 
trabalho teve como objetivo apresentar técnicas de RHA e a importância do biomédico nesse cenário. O biomédico é um 
profissional capacitado para realizar essas técnicas e vem atuando cada vez mais nessa área. Esta pesquisa, por meio 
de informações encontradas em bases de dados atuais, mostra que a procura pelas técnicas e pelo congelamento de 
embriões aumenta a cada ano e que, com isso, muita pesquisa ainda pode ser feita para que o risco da realização do 
procedimento seja cada vez menor e, consequentemente, sua qualidade maior. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Reprodução assistida – infertilidade – esterilidade – biomedicina. 

 

INTRODUÇÃO 
A busca por reprodução humana assistida no país vem crescendo e graças a ela e à ciência, cada vez mais 
as pessoas tem esperança e conseguem realizar o sonho de terem filhos. A RA se dá pela utilização de 
equipamentos, técnicas e práticas médicas e biomédicas para que sejam obtidos embriões in vitro e pode 
ser realizada através do Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DGPI) e de métodos como Fertilização In 
Vitro (FIV) e Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) (LUNA, 2015). Este trabalho tem como 
objetivo apresentar técnicas de RHA e a importância do biomédico nesse cenário, para que oportunidades 
surjam nesse ramo para esses profissionais.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura, embasada em publicações sobre métodos quantitativos e qualitativos 
de RHA realizados no Brasil e o papel do biomédico nessa área. A pesquisa foi realizada acessando as 
bases de dados Google Scholar, Scielo e Portal de periódicos da CAPES, durante o período de julho a no-
vembro de 2021.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A fertilização in vitro e a inseminação artificial (IA) são tidas como as técnicas mais utilizadas dentro da re-
produção assistida. As técnicas de biologia celular, juntamente com a engenharia genética, vêm avançando 
e produzindo ferramentas que são utilizadas no DGPI para que seja feito o diagnóstico de doenças atribuí-
das às anomalias de origens cromossômicas e gênicas, e também para a seleção dos embriões mais sau-
dáveis que serão transferidos (ADJUK, 2013). Em 2019, houve um aumento de 13% no número de embri-
ões congelados no país em relação ao ano anterior. Quanto aos ciclos de FIV, o crescimento foi de 3,7%. A 
taxa nacional de fertilização foi de 76%, um valor alto e que é compatível com valores internacionais (ANVI-
SA, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A reprodução humana assistida é uma área promissora. Para isso, o trabalho do biomédico é essencial, 
auxiliando em pesquisas e experimentos para que as técnicas sejam cada vez mais eficientes e apresentem 
cada vez menos riscos para os pacientes. O agrupamento de dados sobre essa questão garante o acesso 
descomplicado às informações. 
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RESUMO 
A Cannabis sativa e seus componentes é conhecida há muitos anos, no entanto, estudos das suas propriedades, dos 
seus análogos e dos receptores canabinóides e as enzimas encontrada no seu metabolismo são recentes. Em alguns 
países, os derivados da Cannabis constituem uma opção farmacológica na estimulação do apetite e no tratamento de 

dores. O objetivo da pesquisa foi revisar os principais avanços no potencial uso terapêutico de alguns compostos 
canabinoides e concluiu-se que existem várias evidências que demonstram haver interesse clínico dos canabinoides e 
da sua aplicação terapêutica, contudo, os seus efeitos secundários limitam a sua aplicação e autorização por ser 
nomeada uma droga ilícita. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Canabidiol – Tetraidrocanabinol – Canabinoides – Marijuana. 

 

INTRODUÇÃO 
Trata-se da Cannabis, gênero de uma planta popularmente conhecida no Brasil como maconha, originária 
da Ásia e pertencente à família Cannabaceae, cujas subespécies mais notórias são a Cannabis sativa su-
bespécie sativa, a Cannabis sativa subespécie indica e a Cannabis sativa subespécie ruderalis. Elas se 
diferenciam, principalmente, em modo de crescimento, quantidade de princípios ativos, enzimas e caracte-
rísticas morfológicas (MATOS et al., 2017). Os canabinoides, incluindo o tetrahidrocanabinol e o canabidiol, 
são os componentes ativos mais importantes da planta Cannabis. Tetraidrocanabinol com Canabidiol é indi-
cado como tratamento para melhoria dos sintomas de pacientes adultos (CRIPPA, 2010). O objetivo da 
pesquisa foi revisar os principais avanços no potencial uso terapêutico de alguns compostos canabinoides 
da Cannabis sativa. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura, embasada em leitura pública. Publicações sobre métodos quantitati-
vos e qualitativos sobre a planta Cannabis em alguns países e o papel do biomédico nessa área. A pesqui-
sa foi realizada acessando as bases de dados Scielo e Pubmed, durante o período de julho a novembro de 
2021.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Cannabis sativa utilizada em tratamentos, técnicas e práticas médicas e biomédicas para que sejam obti-
dos resultados positivos em doenças onde o fármaco será substituído por componentes natural. Alto poten-
cial terapêutico devido às suas propriedades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, ansiolíticas e antitumo-
rais e também pode ser usada para doenças de pele, anorexia e demais transtornos alimentares (FLORES, 
2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O estudo sobre a Cannabis em tratamentos terapêuticos vem inovando a cada dia por suas pesquisas e 
aplicações e existem várias evidências que demonstram haver interesse clínico dos canabinoides e da sua 
aplicação terapêutica, contudo, os seus efeitos secundários limitam a sua aplicação e autorização por ser 
nomeada uma droga ilícita. Para isso, o trabalho do biomédico é essencial, auxiliando em pesquisas e 
experimentos para que as substancias sejam cada vez mais eficientes e apresentem cada vez menos riscos 
para os pacientes. O agrupamento de dados sobre essa questão garante o acesso descomplicado às 
informações. 
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RESUMO 
O COVID-19 é, atualmente, considerado uma pandemia e seu diagnóstico é confirmado por teste de amplificação de 

ácido nucleico do trato respiratório ou por amostras de sangue. Alguns casos de COVID-19 podem apresentar resulta-

dos falso-negativos iniciais, de modo que a gravidade e progressão da doença não podem ser avaliadas, assim, pesqui-

sadores recomendam exames radiológicos como tomografia computadorizada (TC) como a principal base para o diag-

nóstico de COVID-19. O objetivo desta pesquisa foi descrever, por meio da revisão narrativa da literatura, o uso da 

tomografia computadorizada na detecção do COVID-19 e verificou-se que a tomografia tem sido uma ferramenta essen-

cial em todos os estágios da doença. 

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; tomografia computadorizada; pandemia.  

 

INTRODUÇÃO 
SARS CoV-2 pertence à linhagem dos beta-coronavírus e está intimamente relacionado ao vírus SARS-

CoV-2. O sinal clínico inicial da doença COVID-19, relacionada à SARS-CoV-2, que permitiu a detecção dos 

casos foi a pneumonia. A maior parte dos pacientes com infecção do trato respiratório inferior causada por 

COVID-19, apresentam febre, dispneia, tosse e mialgia (ZHOU et al., 2020). Na triagem inicial, o exame de 

tomografia computadorizada é necessário como diagnóstico auxiliar uma vez que, os exames radiológicos 

do tórax são imprescindíveis tanto para confirmação como para avaliara a evolução da doença. O objetivo 

desta pesquisa foi descrever, o uso da tomografia computadorizada (TC) na detecção e acompanhamento 

do COVID-19.   

METODOLOGIA 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca do tema covid-19. Para a pesquisa bibliográfica utilizou-se 
artigos científicos, livros e revistas. Foi realizado um levantamento eletrônico de artigos em bases de dados 
como Scielo, PubMed, ScienceDirect.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As características da TC de pneumonia por COVID-19 mudam conforme a evolução da doença. Nesse sen-

tido, Wan et al. (2020), descreveram achados de TC de acordo com 5 períodos de doença (0–5 dias, 6–11 

dias, 12–17 dias, 18–23 dias, ≥ 24 dias) e atribuíram uma pontuação de TC dividindo os pulmões em seis 

zonas, os autores constataram que, os escores da TC e o número de zonas pulmonares envolvidas aumen-

taram rapidamente, conforme o curso da pneumonia por COVID-19, com um pico no estágio dos dias 6-11. 

O achado mais comum foi a opacidade em vidro fosco que aumentou nos estágios tardios, enquanto a con-

solidação foi o segundo achado mais observado.  Os achados mais comumente encorados durante a evolu-

ção da doença são, então, a opacidade em vidro fosco, padrão de pavimentação em mosaico e opacidades 

pulmonares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A tomografia computadorizada tem sido uma ferramenta essencial na detecção do COVID-19 em todos os 

estágios da doença, além de diagnóstico, a TC também mostrou ser primordial no acompanhamento da 

evolução da doença, uma vez que esta pode se apresentar de diferentes formas, nas imagens tomográfi-

cas, de acordo com o acometimento de diferentes regiões do pulmão. 
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RESUMO 

As neoplasias pulmonares podem apresentar-se em diversas formas e vários são os meios de diagnosticá-la. Dados do 

Instituto Nacional do Câncer revelam aumento de 2% ao ano na incidência mundial de câncer de pulmão, sendo o tipo 

mais comum da doença, altamente letal e ainda uma das principais causas de morte evitáveis, já que em 90% dos ca-

sos está associada ao tabagismo. Estudos comprovam que a tomografia computadorizada (TC) tem se mostrado muito 

eficaz na detecção precoce do câncer de pulmão,  com maiores chances de cura. Diagnosticar a doença em seus está-

gios iniciais pode aumentar muito a chance de sobrevida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de pulmão, Diagnóstico, Tabagismo, Tomografia Computadorizada 
 

INTRODUÇÃO 
O câncer de pulmão é uma doença que se caracteriza pelo crescimento desordenado de células de mais de 
cem patologias. Esse crescimento desordenado e maligno de células invade os tecidos e órgãos, podendo 
se espalhar para outros locais do corpo, as metástases. (INCA, 2011). O melhor método para o seu diag-
nóstico depende de diversos aspectos relacionados ao tumor, ao paciente e à escolha da equipe médica 
(BREY, 2020). O RX do tórax continua sendo o primeiro método para avaliação das neoplasias pulmonares, 
tanto em exames de rotina e também em situações de emergência. A tomografia de tórax foi reconhecida 
como método de diagnóstico importante na avaliação de neoplasias pulmonares. Além de ver detalhada-
mente o pulmão permitindo um grande avanço no diagnóstico e acompanhamento da doença (LOPES, 
2001). 

METODOLOGIA 

Trata-se de estudo retrospectivo qualitativo de revisão bibliográfica em base de dados online (GOOGLE 
ACADÊMICO, SCIELO, E PUBMED), ALÉM DE LIVROS, no período de 1998 a 2020 com a revisão de lite-
ratura que permitiu investigar a eficiência da TC sobre métodos mais simples, raios-X.  para detectar tumo-
res mais precocemente em suspeitos de neoplasia pulmonares.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Foi realizada uma análise com a revisão de literatura sobre métodos de diagnóstico de neoplasias pulmona-

res que permitiu investigar a eficiência da TC sobre métodos mais simples, raios-X para detectar tumores 

mais precocemente em suspeitos de neoplasia pulmonares. Sobre o ponto de vista de diversos autores  

sempre tem vantagens e limitações em todos os métodos de diagnóstico em imagem e devemos usar o 

mais adequado a cada patologia e a cada cliente/paciente (LOPES,2001). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que a Tomografia Computadorizada é mais eficiente na detecção de nódulos no pulmão, 

do que outros métodos mais simples de exames de radiodiagnóstico. Com o exame é possível realizar cor-

tes milimétricos de todo o pulmão, permitindo identificar e mensurar nódulos, seu posicionamento em rela-

ção com as outras estruturas ao redor.  
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RESUMO 

Sarcomas uterinos são tumores malignos que afetam o aparelho genital feminino. Apesar do diagnóstico precoce influ-
enciar o prognostico dessa neoplasia, as manifestações clinicas, na maioria dos casos, não são evidentes em estágios 
iniciais e seu aspecto histopatológico é diversificado, o que favorece para a falta de consenso no que diz respeito a essa 
neoplasia. Os sarcomas uterinos são de origem mesodérmicos e apresentam uma heterogeneidade histológica variando 
de acordo com o tipo e característica de cada tumor. O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico 
sobre a sarcoma uterino, dando ênfase aos aspectos histológicos dos tumores mesenquimais e mistos.  
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INTRODUÇÃO 

Sarcomas uterinos compreendem a minoria dos tumores malignos do aparelho genital feminino.Em virtude da raridade e 
diversidade no aspecto histopatológico, essas neoplasias são diagnósticos com pouca frequência e na maioria das 
vezes em estágio avançado, o que favorece um histórico com diversas modificações nas classificações, contribuindo 
para um conhecimento limitado e uma falta de consenso a respeito da patogênese, dos fatores de risco, prognóstico e 
tratamento.  

 
METODOLOGIA 

Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Medline, LILACS e Scielo, utilizando os descritores 
Endometrial neoplasms Sarcoma, endometrial stromal e therapy Uterine neoplasms, 46 artigos foram selecionados para 
essa revisão. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os sarcomas uterinos são classificados de acordo com o tecido histológico encontrado, podendo ser do tipo mesenqui-
mal, epitelial ou misto. Os tumores de uterinos derivados do tecido embrionário mesodérmico, correspondem em sua 
maioria aos leiomiossarcomas uterinos (LMS 65%), sarcomas do estroma endometrial (SEE 21%) e sarcomas indiferen-
ciados de alto grau (SIA 5%). O LMS possui um aspecto histológico com células fusiformes hipercelulares característi-
cas, atipia celular difusa moderada a grave, um alto índice mitótico > 15/10 HPF, mitose atípica e necrose de células 
tumorais.  O sarcoma do estroma endometrial (SEE, 21%), geralmente dividido em baixo grau (BG-ESS) e alto grau 
(AG-ESS). O BG-ESS apresenta o aspecto histológico com pequenas células uniformes com citoplasma escasso e 
núcleos ovais que lembram o nódulo endometrial em fase proliferativa, volto de arteríolas, a distinção é baseada nos 
achados de infiltração miometrial e/ou invasão linfo-vascular. Já o AG-ESS apresenta células em forma de ninhos com-
pactos e, menos comumente, padrões pseudo glandulares, pseudo papilares e semelhantes a rosetas. O aspecto histo-
patológico do SIA possui um padrão infiltrativo difuso e destrutivo, com pouca permeabilidade intravascular, as células 
exibem atividade mitótica rápida, quase sempre excedendo 10 MF / 10 HPF. A necrose tumoral coagulativa pode ser 
restrita ou extensa na região, o diagnóstico da SIA só deve ser obtido após a exclusão do leiomiossarcoma e Sarcoma 
de estroma endometrial de alto grau.  Correspondendo aos tumores mistos, os adenosarcomas uterinos (5%), cujo o 
diagnóstico depende da identificação das características morfológicas, sendo que os marcadores imunohistoquímicos 
mais comuns são CD10 e WT1, porém não são específicos. De modo a auxiliar no diagnóstico e destacar as diferenças 
no comportamento biológico dos sarcomas uterinos, um novo sistema de estadiamento foi introduzido na Federação 
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) de 1988. (HOSH et al, 2016)  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os sarcomas uterinos são de origem mesodérmicos e apresentam uma heterogeneidade histológica variando de acordo 
com o tipo e característica de cada tumor, acometendo mulheres adultas com mais idade. Apesar do diagnóstico preco-
ce influenciar o prognostico dessa neoplasia, as manifestações clinicas, na maioria dos casos, não são evidentes em 
estágios iniciais, assim o conhecimento das peculiaridades dos tumores mesenquimais e misto são de suma importân-
cia para um diagnóstico diferenciado. 
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RESUMO 
As sondas enterais são dispositivos utilizados para oferecer aporte calórico à pacientes impossibilitados de ingerir ali-
mentos por via oral. Após inserção da sonda se faz necessário a confirmação do seu posicionamento para administrar 
dieta ao paciente de forma segura. Por meio de pesquisa bibliográfica concluímos que a radiografia é o exame padrão 
para avaliar o posicionamento de sondas, evitando assim efeitos adversos e complicações à saúde do paciente.   
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INTRODUÇÃO 
Pacientes que não estão em condições de ingerir alimento por via oral têm como indicação a passagem de 
sonda enteral para suprir sua necessidade nutricional durante sua internação. A inserção da sonda é feita 
por enfermeiros e após a sondagem é feito um teste de ausculta, onde é injetado ar na extremidade da son-
da e com o estetoscópio na região abdominal busca-se a ausculta de ruídos hidroaéreos. Estudos mostra-
ram que mesmo com ausculta positiva, a radiografia demonstrou sondas com sua extremidade distal em 
região esofágica e no trato respiratório. 
 

METODOLOGIA 
Foram analisados trabalhos publicados entre os anos de 1998 a 2018 no formato de livros, revistas e artigos 
especializados nessa temática. 
 

DISCUSSÕES 
Foi observado discordância entre o teste de ausculta realizado na passagem da sonda com o raio-X pós 
sondagem. Dois dos 80 pacientes avaliados poderiam ser submetidos à infusão de dieta no trato respiratório 
se a sonda fosse liberada sem a confirmação da imagem radiográfica.  Como consequência do mau posici-
onamento complicações como broncoaspiração, pneumonias, síndrome da angústia respiratória foram rela-
tadas. (BEGHETTO et al., 2015). Wada; Rodrigues e Santos (2019) relataram outros achados radiográficos 
de sondas com sua extremidade distal enrolada na faringe e esôfago. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por demonstrar a exata localização da sonda, a radiografia se mostrou um exame padrão e indispensável 
para uma administração segura da dieta nutricional, e evitar possíveis complicações à saúde do paciente 
internado. 
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RESUMO 
Reprodução Humana Assistida é o termo utilizado para descrever o conjunto de técnicas utilizadas para o tratamento 
da infertilidade. Os avanços tecnológicos na reprodução assistida tem permitido que cada vez mais casais inférteis 
possam procriar, algo impossível décadas atrás.  As principais técnicas de reprodução assistida são: a inseminação 
artificial, a transferência intratubária de gametas, a fertilização in vitro com transferência de embriões, a transferência 
intratubária de embriões, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides e a transferência intratubária de zigotos. 
Estas técnicas permitem o tratamento adequado para as diferentes causas de infertilidade, proporcionando a um nú-
mero cada vez maior de casais inférteis a chance de terem filhos. 
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INTRODUÇÃO 
O termo Reprodução Humana Assistida (RHA) faz referencia aos métodos médico-tecnológicos utilizados 
no tratamento da infertilidade, definida como a ausência de concepção natural depois de um ano de atos 
sexuais periódicos sem utilização de método contraceptivo. São vários os fatores que provocam infertili-
dade em homens e mulheres e, assim, varias as técnicas de RHA utilizadas no tratamento. As técnicas 
de procriação assistida podem ser subdivididas em dois grandes grupos: a) Técnicas de fertilização intra-
corpórea ou in vitro; b) técnicas de fertilização extracorpórea ou in vitro. No primeiro grupo, encontram-se 
a inseminação artificial e a transferência intratubária de gametas.  No segundo, destacam-se a fertilização 
in vitro com transferência de embriões, a transferência intratubária de embriões, a injeção intracitoplasmá-
tica de espermatozoides e a transferência intratubária de zigotos. O objetivo desde trabalho foi apresentar 
as técnicas por reprodução humana assistida que existem hoje de forma clara e objetiva bem como, o 
passo a passo e suas indicações.  
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi realizado através de revisão de artigos científicos, presentes no Google Acadêmi-
co, SciELO, PubMed e  sites com conteúdos relacionados á reprodução humana assistida no Brasil. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nos últimos anos, os avanços no diagnostico das causas de infertilidade e nas técnicas de RHA tem au-
mentado às chances de gravides (RAMÍRES-GÁLVEZ, 2008). O médico juntamente com os pacientes 
pode escolher a técnica mais indicada com o diagnostico do casal. A Inseminação Artificial e a Injeção 
intracitoplasmática de espermatozoides, por exemplo, são indicadas para a infertilidade masculina na 
maioria dos casos, já a FIVETE é indicada para infertilidade feminina e o congelamento de embriões é 
indicado para casais que querem adiar a gravidez (REIS, 2021). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As técnicas de reprodução assistida permitem o tratamento da infertilidade de casais com problemas para 
engravidar. A disponibilidade de varias técnicas permite o tratamento adequado para cada caso e o pla-
nejamento familiar dos pacientes junto ao médico. O progresso técnico-científico continuo, com o desen-
volvimento de novas técnicas ou aprimoramento de algum procedimento, tornou o reprodução assistida 
mais eficaz, atendendo um publico cada vez mais amplo. 
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RESUMO 
Esta pesquisa é fundamentada na definição, importância e práticas relacionadas à Sustentabilidade Empresarial. Para 
isso, teve como finalidade mostrar que as empresas estão buscando se enquadrarem nos aspectos sociais e ambientais 
de uma forma a contribuir com a sociedade em geral e as vantagens que essas decisões acarretam. Desta forma, o 
conteúdo se caracteriza por conceitos de Sustentabilidade, expõe como desenvolver um projeto sustentável de modo 
que as empresas pratiquem de forma consciente e responsável, atingindo os seus objetivos e preservando o meio am-
biente.  
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                                                                         INTRODUÇÃO 
A sustentabilidade empresarial é um desses modelos de negócios que, por meio de uma abordagem ampla, 
possibilita um equilíbrio financeiro, a preservação do meio ambiente e práticas sociais que estimulam o de-
senvolvimento da sociedade (SANTOS; SILVA, 2017). 

METODOLOGIA 
Para a consecução do presente trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica, baseando-se em livros, artigos 
de revistas, periódicos, teses, entre outros. Para atingir o objetivo do trabalho que é compreender como a 
sustentabilidade se tornará um modelo de negócio reconhecido e largamente praticado e conhecer quais 
vantagens pode trazer para as empresas, foi feita uma pesquisa com a intenção de observar como se dará 
esse processo de disseminação do modelo de negócio baseado na sustentabilidade. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Nos resultados de pesquisa constatou-se que o modelo de negócio sustentável só se tornará popular quan-
do os gestores tomarem conhecimento dos seus benefícios e se empenharem para conseguir bons resulta-
dos. A sustentabilidade empresarial acarreta em retornos como criação de novas tecnologias, possível au-
mento das vendas, funcionários motivados e mais produtivos (SANTOS; SILVA, 2017; CEBS, 2020). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em virtude do que foi mencionado, conclui-se que há possibilidades de se praticar a sustentabilidade dentro 
das organizações. As empresas que investem nessa responsabilidade ambiental são as que atingem os 
maiores retornos financeiros do mercado. Assim, espera-se que esta pesquisa possa conscientizar o quão 
importante é a realização da prática social e ambiental. Por fim, podemos concluir que o estudo demonstrou 
que as empresas que anseiam espaço nessa nova economia, precisam treinar e capacitar seus colaborado-
res. 
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RESUMO 
A globalização da economia e o acirramento da competição mundial elevam a escala de produção, com a consequente 
busca da redução dos custos. Contudo, as pressões sociais e restrições impostas fazem com que as empresas sejam 
forçadas a buscar formas de reduzir seu impacto ambiental e a melhorar sua imagem social. Neste sentido, muito tem 
sido feito para a sustentabilidade do setor produtivo, emergindo o conceito de sustentabilidade empresarial, que vem se 
tornando comum a sua aplicação em seu cotidiano. Mostraremos algumas práticas sustentáveis e os principais indicado-
res de sustentabilidade das empresas no qual o mercado está aderindo. Para isso, mostraremos algumas medidas ado-
tadas e seus respectivos resultados, podendo assim, melhor analisar como algumas médias e grandes organizações 
atuais estão se moldando a este contexto. Identificar as práticas acolhidas, mostrar o benefício que a sustentabilidade 
empresarial trouxe e como isso reflete na comunidade, será o principal objetivo abordado nesse estudo. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é um estudo sobre a Sustentabilidade Empresarial e tem como finalidade explorar a 
funcionalidade desta ferramenta nas organizações atuais e como esta, oferece benefícios para a sociedade 
(BARBOSA, 2017). Atualmente a questão primordial que pressiona todo tipo de empresa seja ela pública ou 
privada é de como permanecer viável e continuar operando de forma amigável com o Meio Ambiente, a 
maneira como as organizações responderão aos muitos desafios dessa questão vai determinar sua situa-
ção competitiva no mercado. Ela pode ser definida como a soma total de práticas – por parte de uma em-
presa que visem ao desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Quando implementada efetivamente, 
melhora a imagem da empresa perante os consumidores e a comunidade em geral (ORIGO ENERGIA, 
2021). 

 
METODOLOGIA 

Estudaremos as consequências diretas da Sustentabilidade Empresarial, para pequena e média empresa e 
como isso reflete na comunidade e quais as vantagens diretas e indiretas para as organizações. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa teve como objetivo identificar a presença da Sustentabilidade Empresarial dentro da Contabi-
lidade e relacioná-las com as disciplinas cursadas. Concluímos que a Sustentabilidade Empresarial está 
ligada a contabilidade de diversas maneiras, seja ela na abertura de uma empresa até sua administração 
por completo, ajudando as empresas a se posicionar positivamente perante seu público consumidor, se 
destacando dentro do mercado de atuação e principalmente na busca por reconhecimento profissional. O 
desenvolvimento sustentável não se preocupa apenas com o presente, mas também com o futuro. Para que 
a sustentabilidade funcione devemos deixar alinhado e equilibrado os 3 pilares da gestão sustentável que 
são a sustentabilidade Ambiental, Econômico e Social, pois eles são os responsáveis para manutenção e 
preservação da biodiversidade, diminuindo impactos ambientais e gastos com recursos naturais ou maté-
rias- primas. 
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RESUMO 
A contabilidade 4.0 está diretamente ligada à quarta revolução industrial, a qual é responsável por atualizar e inovar os 
processos digitais. Este nosso estudo teve como finalidade analisar o crescimento do processo tecnológico aplicado na 
área da contabilidade. Com o estudo, observamos que, com o crescimento dos meios tecnológicos, o contador tem um 
trabalho mais eficiente e rápido. Facilitando a relação com o cliente auxiliando, também, na tomada de decisões impor-
tantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, Revolução industrial e Sistemas. 

 

INTRODUÇÃO 
As revoluções industriais marcaram a história, cada uma com sua característica e renovação. O mundo, 
atualmente vive o que Schwab (2016) descreve como a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0. Suas 
principais características são a internet móvel, inteligência artificial, sequenciamento genético, nanotecnolo-
gia e energias renováveis. Nosso objetivo é analisar as influencias que as inovações dessa era trouxeram 
para a contabilidade, as vantagens de aderir e se adaptar à contabilidade 4.0 e, principalmente, como os 
profissionais contábeis vão migrar para essa nova tecnologia. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi por meio de pesquisas em artigos científicos, revistas e livros digitais. 
 

DISCUSSÕES 
A contabilidade é uma ciência em que vem se adaptando com a globalização, transformações e atualiza-
ções ocorridas no cenário mundial, tendo origem com um sistema manual no qual passou a se tornar cada 
vez mais mecanizado e informatizado (MARTINS, 2001). Com o incremento da tecnologia, Gera et al. 
(2013) mostra a importância da agilidade e o melhoramento das atividades antes trabalhadas manualmente, 
deixando esse trabalho oneroso e desgastante, onde hoje, contadores passaram da fase de apenas “guarda 
livros” e ganharam rapidez no processo de escrituração, relatórios contábeis e nas entregas de documentos 
de teor obrigatórios. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente artigo teve como finalidade expor os benefícios e vantagens do avanço tecnológico para a área 
da contabilidade. Concluímos que, à medida que o tempo passa, vamos nos distanciando da contabilidade 
como era conhecida antigamente e caminhamos para um futuro no qual a tecnologia estará cada vez mais 
presente na área contábil facilitando na tomada de decisões e eliminando os processos arcaicos dos quais 
precisamos ainda hoje. 
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RESUMO 
O mundo tem presenciado um constante avanço na tecnologia e transformações a fim de promover a facilidade, a agili-
dade e a diminuição de possíveis erros. Com base nisso, este estudo tem o objetivo de apresentar essas modificações 
e evoluções dentro da área contábil, suas partes mais afetadas e suas vantagens e desvantagens. Além da importância 
da atualização por parte dos profissionais da contabilidade para a garantia de suas atividades no mercado a fim de 
proporcionar um bom serviço para seus clientes, demonstrando também seus principais desafios enfrentados, visando 
as constantes mudanças e avanços tecnológicos. Por muito tempo, os contadores lidaram com processos muito lentos e 
burocráticos. Com a contabilidade 4.0, houve um grande avanço no sentido de integrar e melhorar as informações e a 
qualidade dos serviços prestados, diminuindo os riscos de erros e sonegações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade 4.0, Sistemas, Contabilidade, Tecnologia 

 

INTRODUÇÃO 
A contabilidade 4.0 está diretamente ligada à quarta Revolução Industrial, responsável por modificar e me-
lhorar os processos digitais devido o surgimento de grandes indústrias. Os avanços tecnológicos nos pro-
porcionam inúmeros benefícios, como maior segurança, acesso imediato a informações no mundo todo e 
rapidez para se comunicar com qualquer pessoa ou serviço (RABELO, 2020). Os registros que antes eram 
feitos em papéis, vêm ficando cada vez mais ultrapassados com a transformação digital e automatização de 
inúmeras atividades burocráticas. Entre elas a realização de cálculos, cumprimento de prazos, transmissão 
de informações, elaboração de relatórios, emissão de documentos fiscais, entre outras (BENTO, 2021). 

 
METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse trabalho tem como objetivo a coleta de informações onde identificamos quais são 
as principais ferramentas utilizadas na contabilidade com a revolução digital, além de fazer a interdisciplina-
ridade das matérias do sexto período do curso de Ciências Contábeis. Para a realização desse trabalho foi-
se necessário fazer várias pesquisas bibliográficas em livros, artigos científicos, revistas e sites especializa-
dos. Este material permitiu uma maior compreensão sobre os temas: contabilidade 4.0 e os impactos da 
tecnologia no setor contábil. 
 

DISCUSSÕES 
Através das pesquisas realizadas, pode se afirmar que a tecnologia revolucionou a área contábil, mas al-
guns profissionais ainda são resistentes as mudanças. O modo como os escritórios e os profissionais da 
área vem se apropriando das novas ferramentas mostra a transformação da tecnologia. Quando os proces-
sos do escritório contábil são otimizados, é possível ter uma visão ampla do que se passa no cotidiano da 
empresa, além de reduzir custos, otimizar tempo, evitar falhas e possíveis penalidades. Atualmente, a con-
tabilidade e a tecnologia caminham lado a lado e essa combinação traz grandes benefícios tanto para os 
contadores quanto para os seus clientes (RABELO, 2020; BENTO, 2021). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contabilidade 4.0 é responsável por inovar e otimizar os processos digitais, possuindo sistemas capazes 
de convergir e integrar com diversas ferramentas, trouxe também inúmeros benefícios para as áreas, con-
ceitos como segurança, e qualidade das informações. Com os dispositivos móveis e o avanço da tecnologia 
em nuvem, temos acesso imediato a um incontável número de informações, pessoas e serviços.  
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RESUMO 
Este artigo visa contribuir com as questões existentes a respeito da informação digital no ramo contábil. Os assuntos 
tratados serão referentes a automatização e a nova era de tecnologias apresentadas na contabilidade 4.0. Detalhado 
com informações, referências, ideias do mundo digital e diversos programas digitais implantados no setor contábil que 
influenciaram de forma positiva nas empresas privadas e públicas, programas estes que continuam a passar por gran-
des atualizações e inovações. Na contabilidade digital, as tarefas burocráticas e repetitivas passam a ser realizadas de 
forma automática, o que dá oportunidade para o contador assumir um novo papel: o de conselheiro estratégico dos seus 
clientes. O foco não é fazer mais do mesmo, e sim agregar cada vez mais valor para o cliente enquanto se otimizam as 
rotinas de trabalho no escritório (FARIAS, 2019). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade 4.0, Tecnologia, Informação digital. 

 

INTRODUÇÃO 
Os avanços tecnológicos possibilitam que a contabilidade gerencial forneça informações necessárias para 
as tomadas de decisões dentro de uma empresa, seja ela pública ou privada, onde os recursos viabilizam 
qualidade, agilidade e precisão. As novas tecnologias têm mudado a maneira como muitos negócios funcio-
nam, facilitando a vida de diversos profissionais, inclusive no mercado contábil. Um escritório deve sempre 
ficar atento às tendências digitais do setor para se ajustar às exigências dos clientes e manter seu correto 
funcionamento. A tecnologia na contabilidade pode oferecer, uma série de benefícios, e é possível encon-
trar serviços e softwares desenvolvidos exclusivamente para escritórios contábeis, pensados para aperfei-
çoar o trabalho, aumentar a produtividade e otimizar tarefas (GERENCIANET, 2017). 

 

METODOLOGIA 
O desenvolvimento desse trabalho tem como objetivo apresentar a evolução da contabilidade nos setores 
públicos e privados, e apresentar diversos programas desenvolvidos para agilizar o processo de envio das 
informações contábeis, fiscais e de departamento de pessoal das empresas para os órgãos fiscalizadores. 
Para realização deste trabalho foi-se necessário começar a delinear uma pesquisa como o plano e a estru-
tura da investigação, concebidos de forma a permitir a obtenção de respostas para as perguntas de pesqui-
sa. Foram feitas diversas pesquisas em sites, blogs, livros e artigos para fundamentação e conclusão.  
 

DISCUSSÕES 
Através das pesquisas realizadas, vimos as grandes mudanças que o setor contábil teve ao longo dos anos, 
onde muitos programas e máquinas foram desenvolvidos para auxiliar os contadores em seus trabalhos 
cotidiano. Apesar da grande evolução já apresentada, cremos que muitas coisas estão por vir para facilitar 
ainda mais os processos de trabalho em todos tipos de setores. A inteligência artificial já tem um grande 
impacto nas industrias, automatizando grandes máquinas, onde um único homem consegue monitorar vá-
rios setores através de uma única tela de computador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base neste estudo, vimos como era feita a contabilidade nos tempos antigos, onde o homem fazia 
anotações em pedras e paredes para contabilizar seu bens e direitos. Durante toda a evolução no setor 
contábil e nas indústrias, vimos a implantação de diversos sistemas digitais inovadores que contribuíram e 
ainda contribuem com o desenvolvimento das empresas em geral. Os profissionais devem estar sempre 
atentos às mudanças e evoluções, para se adaptarem as exigências de mercado. 
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RESUMO 
Indústria 4.0 faz referência a quarta Revolução Industrial, um movimento que transformou os meios de produção e vem 
ganhando cada vez mais força no cenário empresarial atual o termo materializa o rompimento de modelos mais tradici-
onais de produção, focados em processos manuais, burocráticos e dependentes de recursos humanos abrindo assim, 
espaço para novas metodologias como a automação, internet das coisas e artificial, como as tarefas contábeis. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, Profissão Contábil e Indústria. 

 
INTRODUÇÃO 

A tecnologia 4.0 na contabilidade vem introduzindo por meio de uma solução tecnológica, o contador não 
precisa mais passar horas organizando trâmites burocráticos. Uma solução tecnológica, por exemplo, pode 
gerar em questões de segundos as obrigações acessórias relacionadas aos impostos fiscais federais, esta-

duais e municipais de todos os clientes (SANTOS, 2020).  
 

METODOLOGIA 
Quanto ao método de coleta de dados para executar o artigo foi através de pesquisas de sites, artigos, li-
vros com relação as matérias aplicadas durante o curso da grade curricular. No intuito de ter uma base a 
respeito de um pouco da contabilidade aplicada por professores em sala de aula para em seguida extrair 
conclusões. 

 
DISCUSSÕES 

A Contabilidade 4.0 é extremamente importante para a produtividade de qualquer empresa ou escritório de 
contabilidade, além de elevar a qualidade do serviço e reduzir custos. Quem está atento às principais ten-
dências da área de TI pode utilizar diversas ferramentas para aumentar a produtividade. Uma delas é a 
cloud computing (computação em nuvem), responsável por facilitar o acesso às informações em qualquer 
dispositivo conectado à internet (FERNANDES, 2015; KEPLER, 2020). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho teve como propósito mostrar as novas atualizações tecnológicas dentro da contabilidade, abor-
dar um pouco mais sobre as funções que se exerce dentro da profissão e a revolução da indústria 4.0, as-
sim como nas industrias, que em séculos passados os trabalhos eram 100% manuais e hoje tem sistema de 
automatização/robotização. Assim como os contadores, as empresas estão em processo de adaptação para 
essa nova era tecnológica, que aos invéses de irem atrás de mão de obra qualificada estão indo atrás de 
tecnologia de ponta.   
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RESUMO 
Com a rapidez da tecnologia, a contabilidade tem criado novas técnicas para identificar e medir os eventos econômicos 
e financeiros que tem impacto no patrimônio das empresas. Elas precisam cada vez mais de um bom sistema para 
utilizar as informações contábeis e aplicar uma tecnologia inteligente na tomada de decisões. Além de perceber que, 
mesmo em um ambiente empresarial diferente, existem maneiras de se manter produtivo e se reinventar e isso é possí-
vel com a ajuda da tecnologia. Para mostrarmos como a tecnologia trouxe uma grande melhoria nos trabalhos dentro de 
um escritório contábil, foram realizadas diversas pesquisas onde mostra que a tecnologia melhorou a execução dos 
processos, sendo assim tornando-se indispensável adaptar-se-à para a evolução da empresa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Evolução da Contabilidade. Tecnologia. Inteligência Artificial. SPED. 

 

INTRODUÇÃO 
Cada vez mais as empresas investem em sistemas avançados, e os profissionais de contabilidade precisam 
aprimorar continuamente seus conhecimentos e buscar novas tecnologias e sistemas para melhor atender 
os clientes (CHELA; SERPE, 2021). Nesse sentido, é necessário um sistema que permita às empresas e 
aos profissionais de contabilidade acompanhar o crescimento proporcionado pela competitividade do mer-
cado. Por meio da automação, não é mais necessário realizar todas as entradas manuais uma a uma. Po-
rém, é necessário verificar a correta execução desses itens para garantir a confiabilidade. A relevância des-
te tema se deve à necessidade de entender que deverá deixar para trás os modelos de contabilidade tradi-
cional, fazendo-se necessário a criação de novos modelos de contabilidade (MIGUEL, 2021).  
 

METODOLOGIA 
Foi utilizado o método de pesquisa  qualitativa, onde busca argumentos, análise de conceitos, ideias e re-
sultados por meio de opiniões e percepções. Persiste em traçar objetivos, identificar fontes de dados e aju-
dar a propor, provar ou negar hipóteses existentes. As pesquisas foram feitas no ano de 2021, baseadas 
em sites confiáveis, de autores com conhecimentos dos devidos assuntos abordados. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O progresso tecnológico na área contábil é caracterizado pelo ritmo acelerado de inovação tecnológica in-
troduzida no mercado e uma ampla variedade de tecnologias. Esses fatores, somados à disseminação da 
tecnologia da informação em todas as atividades da empresa, obrigam as pessoas a refletir cada vez mais 
sobre o impacto desses avanços tecnológicos nas atividades contábeis. Além do conhecimento técnico e 
científico, o profissional de contabilidade também precisa entender a transformação digital que invade todas 
as atividades econômicas, inclusive no setor contábil (CHELA; SERPE, 2021; MIGUEL, 2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A contabilidade digital é muito importante e se tornou uma ferramenta para auxiliar novos mercados e ambi-
entes contábeis, trazendo informações e processos de maior qualidade relacionados à empresa. O uso 
inteligente dos dados facilita o trabalho dos profissionais de contabilidade, principalmente por centralizar 
informações de diferentes departamentos da empresa. O assunto ainda é novo e requer muitos estudos e 
pesquisas para o aprofundamento dos novos conceitos contábeis. No entanto, na atual situação econômica, 
sua existência é ganhar mais espaço e poder e isso se tornou uma questão importante de propriedade no 
mundo de hoje. 
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RESUMO 

A contabilidade surgiu a partir do momento em que o homem percebeu a necessidade de registrar seus bens, cerca de 
2000 antes de Cristo. Atualmente o mundo encontra-se na sua quarta revolução ou indústria 4.0, suas principais carac-
terísticas são como: sequenciamento genético, nanotecnologia e energias renováveis (SCHWAB, 2016). Segundo 
Schwab (2016), a grande diferença nesta revolução está nos processos que se conectam e não estão isolados, gerando 
assim procedimentos mais rápidos e personalizados. Para acompanhar essa evolução a contabilidade se renova e se 
aplica no cenário atual como contabilidade moderna ou até mesmo conhecida como contabilidade 4.0.  
 

Palavra Chave: Contabilidade 4.0, Tecnologia, Era digital e Inovação. 
 

INTRODUÇÃO 
O sentido da contabilidade deve envolver os aspectos teóricos e debates históricos que atravessaram a 
sociedade (MILLER; NAPIER, 1993). Ao passar do tempo à contabilidade se desenvolveu de diversas ma-
neiras em diferentes situações, mas como a contabilidade está hoje? Houve alguma mudança devido à 
pandemia do covid-19? Esse trabalho tem como objetivo mostrar as mudanças na contabilidade e sua apli-
cação nos dias de hoje. 
 

METODOLOGIA 
O artigo foi desenvolvido pelos alunos do 6° período de ciências contábeis da UNILAGO e designado para 
interessados em contabilidade, o artigo tem o propósito de fazer a interação de todas as disciplinas da gra-
de curricular.  Os conteúdos foram elaborados através de pesquisas em sites, jornais, livros, revistas e arti-
gos, contendo uma avaliação de cada docente de suas respectivas disciplinas. 

 

DISCUSSÃO 
Nossos estudos mostram que a contabilidade está em constante evolução, o que era o simples fato de con-
tabilizar dando nó em cordas, ou até mesmo a separação das pedras para a contagem dos animais, se 
transformou na contabilidade integrada ou 4.0. Diferente da contabilidade manual, a contabilidade digital 
auxilia muito mais e facilitar na hora da agilidade para as empresas que precisam de ajuda nas partes fis-
cais; diversos processos contábeis são feitos de formar automatizadas por software que permite um traba-
lho mais rápido e sem erros, que é vantajoso tanto para o cliente quando o contador com isso economiza 
tempo graças à tecnologia (GULARTE, 2020). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este resumo teve como objetivo de analisar a evolução da contabilidade na óptica do avanço tecnológico, 
visando explorar como está o cenário contábil atual em relação às inovações do mercado 4.0. Verificasse 
que processos que antes demandavam de muitos espaços físicos para armazenagem de dados, não se 
fazem de tanta necessidade, pois conseguimos guardar tudo em um simples computador, ou até mesmo em 
uma nuvem. Basicamente, o armazenamento em nuvem consiste no ato de armazenar um ou mais arquivos 
em um HD fora da sua máquina, através da internet (COSTA, 2020). 
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RESUMO 
Nesta pesquisa, analisaremos as repercussões do COVID-19 na economia e a importância de ter a contabilidade como 
instrumento de gestão nesse momento. O encerramento de algumas atividades, nos mostram, que além de incentivos 
fiscais, as empresas necessitam ter base sólida, um planejamento financeiro e tributário que seja capaz de manter o 
empreendimento de pé, diante das instabilidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Economia. Contabilidade. Pandemia. Empresa. 

 

INTRODUÇÃO 
No contexto da atual crise financeira que gerou uma recessão econômica, as empresas devem prestar mais 
atenção às informações contábeis e explorar todas as possibilidades para garantir sua sobrevivência e es-
tabilidade econômica. O papel dos contadores não é apenas sobre o registro e sistematização dos dados, 
mas também de assessoria e consultoria na interpretação dessas informações, fornecendo soluções práti-
cas para reduzir custos e otimizar as atividades comerciais (FLOR, 2020). O objetivo geral desse trabalho é 
relatar sobre as atualidades do mundo e da nova economia ligada a contabilidade usando como base inter-
disciplinaridade das matérias cursados no decorrer do ano. 

 
METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado através de pesquisas realizadas na internet tendo como base livros e artigos 
científicos, no mês de setembro.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A crise atual tem exigido dos profissionais de contabilidade uma experiência a mais em áreas que pode ser 
usada como ferramentas de alavancagem nas empresas contra a falência. Temos vários exemplos de áreas 
inseridas na contabilidade que podem se destacar como métodos de que podem ajudar as empresas nos 
tempos de crise, dentro elas: contabilidade gerencial e controladoria; auditoria, planejamento e contabilida-
de tributaria etc. A experiência na assessoria e planejamento contábil/tributário, permite identificar gargalos 
operacionais e financeiros, seja na consultoria aos administradores da empresa ou na apresentação de 
relatórios contábeis que contribuem significativamente na gestão do negócio, principalmente em momentos 
de crise econômica e financeira, como o que estamos vivendo. A Contabilidade Gerencial e o Planejamento 
Tributário, estão ligados quando pensamos que é necessário primeiro ser feito análise dos custos e despe-
sas de uma organização para saber depois qual o melhor Regime Tributário a ser seguido, alinhando pon-
tos que são capazes de estruturar a empresa, desde o ramo ao faturamento. A auditoria unida à área da 
contabilidade e controladoria realiza um papel de enorme relevância para a continuidade das empresas em 
seus mercados, por ser uma ferramenta de gerenciamento, pode ser fator de ajuda na detecção de proble-
mas e riscos que induzam ao comprometimento das tarefas (DAL RI, 2020; FLOR, 2020). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste estudo foi identificado que os profissionais da contabilidade devem estar alinhados com a as mudan-
ças do mundo de uma maneira geral e estar e associar seu desenvolvimento à nova era digital, pois além 
de possuírem o conhecimento na área é necessário que possuam habilidades no quesito tecnológico, sendo 
flexível as novas e diversas plataformas existentes, otimizando o tempo, aperfeiçoando suas metodologias 
de gestão a fim de garantir excelência no seu trabalho. 
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RESUMO 
O estudioso de contabilidade Baruch Lev defende a reforma dos processos atuais usados para medir o desempenho 
corporativo. Isso ocorre porque em empresas em crescimento, os contadores tendem a exagerar o valor dos ativos 
tangíveis e subestimar o valor dos ativos intangíveis. Embora Lev tenha observado esse tipo de comportamento contá-
bil, ele ainda estava no cenário social na década de 1990 e novos conceitos econômicos baseados na riqueza, coope-
ração e visão de longo prazo ganharam força. Falando fundamentalmente, é uma mudança de uma economia industrial 
para uma economia de serviços. Hoje, quando a transformação digital está em pleno andamento, a nova economia e a 
contabilidade de ativos intangíveis se tornaram mais importantes. Eles são essenciais para orientar a estratégia de 
gestão da empresa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Economia, Contabilidade, Transformação. 

 

INTRODUÇÃO 
Com a digitalização dos serviços e negócios, o público tornou-se mais próximo e exigente, passando a ser o 
centro das decisões corporativas. Este tema é muito importante e se reflete em diversas áreas profissionais, 
principalmente contabilidade. Portanto, é importante conhecer e compreender o novo modelo de negócios a 
partir desse comportamento para descrever a série de mudanças que todo o mercado e a empresa estão 
vivenciando. 

METODOLOGIA 
A partir de uma revisão da literatura escrita pelos principais autores da área, métodos de pesquisa descritiva 
são utilizados para analisar as transformações que a contabilidade pode realizar por meio do estudo do 
termo nova economia. O objetivo é traçar um "padrão" que pode ser usado como exemplo e aplicado com 
objetos de experiência.  
 

DISCUSSÕES 
Diante das diferentes necessidades e demandas da sociedade e da globalização da região, muitas pesqui-
sas e discussões têm sido realizadas sobre o perfil dos profissionais da contabilidade. Organizações que 
precisam cada vez mais de informações buscam profissionais que atendam a essas necessidades para se 
firmarem em um mercado cada vez mais competitivo. “Pode-se dizer que as empresas continuam enfren-
tando inúmeros desafios e exigem muitas habilidades, competências, marketing pessoal e criatividade dos 
profissionais de contabilidade para superar as expectativas dos clientes” (MARION, 1998, p. 18). A contab i-
lidade relacionada ao empreendedorismo pode estar associada aos profissionais da contabilidade como o 
dono do próprio negócio, o prestador de serviços da empresa e aos profissionais que atuam de forma em-
preendedora dentro da organização. O profissional de contabilidade vai além do usual em seu trabalho, em 
busca de novas ferramentas para a execução de seus serviços, mostrando-se diferente dos demais profis-
sionais da área, destacando-se em sua área de atuação e apresentando características de empreendedor.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Na modalidade de contabilidade online, o número de profissionais realizando tarefas diárias é muito menor 
e a aplicação de mão de obra tende a ser plana. Essas atividades agora são mais aplicadas ao atendimento 
e ao sucesso do cliente, com o objetivo de manter os clientes repetidos e evitar o churn (clientes saem da 
base). Quanto mais fácil para um profissional se comunicar e se familiarizar com o uso das ferramentas de 
rede, melhores oportunidades ele terá. Para as empresas, a competitividade de preços aumentou, princi-
palmente os escritórios tradicionais afetados pelo alto custo de execução dos serviços. Como o cliente final 
teve dificuldade em distinguir os serviços prestados pelas diferentes modalidades, passou a exercer maior 
pressão para reduzir o preço das taxas contábeis. Para muitos mercados, isso se tornou uma realidade e 
tende a aumentar à medida que as startups de contabilidade expandem sua base de clientes. 
.  
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RESUMO 
A contabilidade passou por diversas transformações com o uso da tecnologia, realizando aperfeiçoamentos constantes 
em cada período de sua história. Atualmente, ocasionou diversas mudanças, o que de certa forma, fortaleceu a contabi-
lidade, atribuindo novas oportunidades para os profissionais da classe. O presente trabalho possui o objetivo de identifi-
car caminhos economicamente viáveis para se construir um Brasil mais moderno, sustentável e inclusivo dentro de um 
contexto fiscal desfavorável. Com tantas mudanças acontecendo no cenário corporativo após a pandemia, profissionais 
contábeis têm se dedicado muito mais para poder auxiliar as respectivas empresas a superarem a crise. O papel do 
contador dentro de uma empresa, sempre foi primordial, agora em meio a uma pandemia, torna-se crucial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nova economia, Contabilidade, Covid-19, Oportunidades. 

 

INTRODUÇÃO 
Os impactos que a pandemia decorrente da COVID 19 tem causado nas economias de todos os países é 
muito grande. De uma hora para outra, nossos hábitos foram radicalmente alterados, as rotinas adaptadas e 
os nossos planos repensados. O Brasil não é exceção. O objetivo é identificar caminhos economicamente 
viáveis para reconstruir a economia do país, de forma sustentável e inclusiva dentro de um contexto fiscal 
desfavorável, bem como oportunidades atribuíveis ao segmento contábil. 
 

METODOLOGIA 
Visando abordar a relevância da temática analisada, realizou-se uma pesquisa de modo que se inicia com 
embasamento teórico relacionado ao tema, obtidos por meio da literatura. Posteriormente, fez-se uma análi-
se com o intuito de capturar/buscar novas oportunidades no mercado de trabalho para o profissional contá-
bil. O intuito seria demonstrar de forma interdisciplinar, a relevância do profissional contábil em meio ao 
ocorrido. Quanto à abordagem do problema, abrange aspectos qualitativos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Contabilidade em suas diversas áreas, como prática social cuja função é coletar, registrar, acumular e 
comunicar eventos econômicos relativos às operações das empresas, possui um papel muito importante no 
auxílio das tomadas de decisões empresariais, principalmente quando se verifica os pressupostos compor-
tamentais da nova economia pós corona vírus (SILVA; FREITAS, 2020). É impossível que uma empresa 
sobreviva por um mínimo de tempo que seja, sem o trabalho eficiente da contabilidade. Por isso, o mercado 
contábil é e sempre será necessário para o mundo dos negócios, afinal, a contabilidade vai desde o plane-
jamento tributário até a operação das obrigações no dia a dia (MARQUES, 2020). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo partiu da necessidade de verificar o uso da contabilidade, buscando identificar as medidas to-
madas pelas empresas durante a pandemia da Covid-19. O estudo permitiu comprovar o uso da contabili-
dade como uma ferramenta de gestão, auxiliando de forma direta os empresários de acordo com suas ne-
cessidades. Portanto, este estudo possibilitou uma visão ampla sobre a contabilidade atual, e como o con-
tador deve se apropriar das oportunidades na nova economia. Obtendo de certa forma uma atuação forte 
neste segmento, sendo um diferencial no mercado, utilizando todos os recursos a seu favor, buscando 
constantemente adaptar-se às novas mudanças. 
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RESUMO 
O público tem aguardado um futuro promissor para o campo econômico após o surgimento das vacinas em tempo re-
corde, no entanto, aos olhos mais atentos daqueles que buscam se informar através de fontes descentralizadas e inter-
nacionais, pode-se perceber que o futuro não é tão atraente quanto se espera, visto que as vacinas têm se mostrado 
ineficazes nos estudos de respeitáveis instituições de pesquisa internacionais. No campo da contabilidade, os profissio-
nais precisam com urgência alertar as empresas em que trabalham para se prepararem para o pior, com iniciativas que 
garantam sua sobrevivência a médio prazo, caso as expectativas coletivas se frustrem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade pós-pandemia 

 

INTRODUÇÃO 
A pandemia trouxe muitos desafios no campo da ciência e economia. Por fim parece estar terminando, po-
rém, é apenas o início de uma crise global sem precedentes. A inflação está disparada em todos os países, 
devido a impressão desenfreada de dinheiro de todos os países e a escassez de insumos de produção, 
mas percebe-se uma forte animosidade para a recuperação rápida da economia devido a aplicação de va-
cinas experimentais em larga escala na população em geral, mas segundo muitos estudos em andamento 
em diversos laboratórios pelo globo, a imunização é temporária, com durabilidade média de 5 meses 
(ROUBICEK, 2021). 

 
METODOLOGIA 

Pesquisa desenvolvida de 25 de agosto a 21 de setembro de 2021. Para a capitação das informações, fon-
tes de pesquisa e tipo de assunto foram utilizados grupos de pesquisa e discussão sobre a pandemia em 
grupos do Telegram, a qual participam médicos, jornalistas e pessoas de diversas áreas e nacionalidades, a 
qual também sou membro. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Com a globalização, o avanço tecnológico e as exigências governamentais e dos consumidores, o mercado 
vem se tornando cada vez mais competitivo, e os contadores devem sempre se manter atualizados aos 
movimentos do mercado que podem trazer risco as operações das empresas. Neste aspecto, a contabilida-
de se torna uma ferramenta fundamental na elaboração do planejamento estratégico e operacional, ela en-
globa todos os setores da empresa, principalmente o que se ocupa do setor financeiro, para o enfrentamen-
to de crises (FAGUNDES; FELICIO; SCIARRETTA, 2021). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tendo em vista as incertezas a médio prazo, as empresas, gestores, administradores, contadores e econo-
mistas precisam se atentar nas hipóteses que ocorrer uma nova tragédia em massa, e prepararem as em-
presas para amortizar os impactos negativos, tomando precauções como maior controle de gastos, fluxos 
de processos e gestão de pessoal, novas adaptações, versatilidade, observar as tendências de mercado, 
realizar investimentos sólidos e tradicionais como em metais preciosos, além de auditar ainda mais as con-
tas, para garantir sua sobrevivência. Quanto ao profissional em si, será preciso considerar o trabalho home-
office como algo permanente de fato, pois a pandemia não terminará tão cedo. 
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RESUMO 
A expressão “Nova Economia” foi criada na década de 80 para descrever empresas de rápido crescimento que estão na 
vanguarda tecnológica e conduzem o país ao avanço econômico. Devido a era das transformações do setor econômico, 
a nova economia pode ser descrita como o modelo de negócio que promove a inovação. A pandemia do novo coronaví-
rus serviu como mola propulsora para a aceleração desse movimento. A situação econômica mundial durante a pande-
mia trouxe diversas incertezas, porém, o amanhã pós pandemia pode ser uma grande oportunidade de expandir os 
horizontes, trazendo novidades que ainda não eram exploradas antes nas empresas. Deste modo, questiona-se: quais 
são os efeitos da nova economia durante e pós pandemia do coronavírus? A crise do covid-19 também foi responsável 
pela aceleração de algumas transformações e mudou o comportamento das pessoas no que tange especialmente ao 
consumo. Conclui-se que a nova economia aumentou exponencialmente durante a pandemia do coronavírus.  
 
PALAVRAS-CHAVE: nova economia; oportunidades contábeis; pandemia do coronavírus; transformação digital.  

 

INTRODUÇÃO 
A situação econômica da nova economia trouxe diversas incertezas durante a pandemia. Diante dessa cri-
se, muitas empresas estão buscando formas de se manterem ativas com inovações para alcançar o suces-
so, ou até mesmo sobreviver à essa fase atual. E, o amanhã pós pandemia pode ser de grande oportunida-
de para expandir novos horizontes. A nova economia está focada entre as transformações na relação entre 
empresas e consumidores, evoluindo constantemente, exigindo que organizações de todos os portes se 
reinventem para adequar as novas necessidades e ao perfil de cada cliente (BARRETO, 2021). 

 
METODOLOGIA 

Este conteúdo adota o método de pesquisa descritiva, com o objetivo de uma análise da nova economia 
com os seus efeitos durante e pós pandemia, mostrando as consequências decorrentes da crise em que os 
empresários enfrentaram e ainda estão enfrentando. Assim, foi utilizado como proveito para entender me-
lhor a economia mundial, devido as expansões dos horizontes com grandes novidades.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A nova economia consiste em um conjunto de inovações institucionais, que tem como meio a evolução das 
tecnologias da informação e comunicação, no qual é importante se antecipar e entender o potencial das 
inovações. Desta forma, pode ser descrita como a tendência capaz de reunir empresas tradicionais e star-
tups, formando ecossistemas que permitem uma nova fase de desenvolvimento do país. É o modelo de 
negócio que promove a inovação, sustentada pela gestão ágil, com hierarquia mais flexível, times diversos e 
compromisso com a sustentabilidade (BARRETO, 2021). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O mundo digital está progredindo em um desenvolvimento rápido e contínuo, sua inovação tecnológica atin-
ge diferentes campos profissionais. O mundo econômico foi surpreendido pela atual pandemia do COVID-19 
e as consequências que a acompanham. Desta forma, para a sobrevivência no mercado, as empresas de-
vem buscar informações sobre a nova economia, isto é, buscar alternativas para manter-se ativa no merca-
do. Conclui-se que a nova economia aumentou exponencialmente durante a pandemia do coronavírus 
(BELLONI, 2021).  
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RESUMO 
A contabilidade teve consideráveis mudanças com este período de pandemia, a principal e notável mudança foi na 
automação e a sistematização da nova era virtual. Os processos contábeis ficaram mais simples e eficazes devido a 
necessidade de se adaptar com o momento atual, com a pandemia e home office foi necessário a criação de recursos 
para que os demonstrativos contábeis sejam entregues com confiabilidade e precisão aos superiores, além disso surgi-
ram uma grande necessidade do aumento da proteção de dados dos clientes. O objetivo desse trabalho é elucidar a 
conceituação dessa nova tecnologia e compreender os seus impactos após a pandemia, sob ótica e qualidade, confiabi-
lidade na informação, sendo capazes de gerar conjuntos de informações básicas alinhando-se a uma nova era virtual. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, Tecnologia, Evolução 

 

INTRODUÇÃO 
O início desta década marcou uma grande mudança, que foi causada pela crise global da saúde e se refle-
tiu em todas as áreas, e ainda se refere. Ao enfrentar uma pandemia de vírus desconhecida e altamente 
letal, não só a saúde da população, mas a sobrevivência da comunidade empresarial também ficou amea-
çada. Nesse cenário, o papel do contador é fundamental para orientar os empresários na mitigação do im-
pacto dessa epidemia em seus negócios. Assim como ocorre com a necessidade de buscar fontes confiá-
veis de informações sobre a Covid-19, também é necessário estabelecer parcerias com profissionais qualifi-
cados para lidar adequadamente com diferentes aspectos da gestão contábil e tributária neste caso de um 
desastre público (ACESSÓRIAS, 2021).  
 

METODOLOGIA 
Para realizar esse trabalho foi usado basicamente pesquisas bibliográficas, artigos científicos referentes ao 
tema de contabilidade moderna, e também pesquisas em alguns sites tais como contabilizei, fazendo uma 
busca aprofundada dentro de cada um para localizar temas e assuntos de autores que se enquadrava no 
tema que está sendo discutido, mostrando de maneira clara e objetiva a evolução e a importância da evolu-
ção da nova era econômica. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Em termos de contabilidade, durante a pandemia, os prazos para impostos, taxas e doações foram adiados 
ou suspensos (DUARTE, 2021). O principal objetivo dessas medidas é reduzir o impacto social e econômico 
negativo da pandemia. Portanto, os profissionais de contabilidade precisam monitorar todas essas mudan-
ças a fim de evitar falhas no processo, de forma a não prejudicar os clientes (DUARTE, 2021). A nova pan-
demia de coronavírus trouxe uma realidade totalmente nova para empresas em todo o mundo, e as firmas 
de contabilidade não são exceção. Empresas em todo o mundo devem aprender a trabalhar remotamente, 
adotar novas tecnologias e mudar processos rapidamente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os aspectos abordados no presente trabalho foram apresentados com o intuito de fornecer à empresa, ele-
mentos para condução da readequação de seus procedimentos, com a finalidade de fornecer informações 
concretas e seguras de acordo com a suas necessidades, implantando controles internos e implantação de 
rotinas que visem melhoria no aspecto tributário e operacional da empresa, minimizando a exposição da 
mesma aos órgãos competentes.  
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RESUMO 
A nova economia descreve a série de mudanças pela qual todo o mercado e as empresas estão passando atualmente. 
A nova economia está impulsionando a transformação digital e mudando a relação comercial entre marcas e consumi-
dores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Economia, Novas Oportunidades, Profissional Contábil. 

 

INTRODUÇÂO 
 Atualmente, devido às transformações digitais, a tecnologia está inter-relacionada com a geração do co-
nhecimento muita gente vem se beneficiando, principalmente os profissionais da área contábil como Home 
Office, Freelancers podendo trabalhar remotamente com isso o profissional pode estar onde deseja e cum-
prindo suas funções (BARBIERI; ALVARES, 2003) classifica a tecnologia como conhecimento aplicado e 
entende que nem todo conhecimento é tecnologia.  
 

METODOLOGIA 
Essa pesquisa classifica como descritiva, o método bibliográfico, descritiva e estudo de caso se caracteriza 
como pesquisa qualitativa. Por ter a pretensão de descrever as oportunidades da nova economia para o 
profissional contábil, e ainda, as atividades desenvolvidas por esse profissional.  
 

FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA 
 A série de mudanças pela qual todo o mercado e as empresas estão passando atualmente. A nova econo-
mia está impulsionando a transformação digital e mudando a relação comercial entre marcas e consumido-
res. Com a digitalização de serviços e negócios, o público passou a ser mais conectado e exigente, assim é 
colocado no centro das decisões das empresas. O tema é importante e reflete em vários segmentos profis-
sionais, principalmente na contabilidade. Por isso, é importante aprender e entender os novos modelos de 
negócios baseados nesse comportamento (SISCONTABIL, 2021). 
 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 
Assim não precisando o contador estar presente dentro de uma empresa, basta ter um meio onde se possa 
conectar digitalmente, ou tendo em sua própria casa seu negócio próprio onde é possível atender seus cli-
entes presencial ou delivery podendo atender melhor seu cliente e ainda pode escolher qual melhor horário 
para trabalhar podendo também se ajustar aos horários dos seus utilizadores. 
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo trazer à discussão o tema da eutanásia, que desperta polêmica na sociedade.  
 
PALAVRA-CHAVE: Eutanásia, Legislação Brasileira, Direito à Liberdade, Direito à Vida. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A eutanásia é discutida desde a Grécia Antiga e tem por significado a palavra "morte sem dor" e acarreta 
discussões sobre o aplicar ou não a eutanásia em indivíduos que estejam em estados terminais. O tema é 
de alta complexidade, pois abrange o direito fundamental à vida, à liberdade, assegurados constitucional-
mente e, por essa razão, aqui são confrontados o direito à liberdade de escolha e o direito à vida. 

 
METODOLOGIA 

Este trabalho foi utilizado o método dedutivo, sendo fundamentado por leis e pesquisa bibliográfica, para 
poder entender e aprofundar sobre o tema. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
 

Nos tempos antigos, era muito comum a prática de matar pessoas idosas e crianças que na época nasciam 
com anomalias. Atualmente apenas Holanda, Bélgica, Canadá e Luxemburgo autorizam o uso da eutanásia, 
sendo permitidas em casos de uma doença grave e incurável ou que estejam em estado irreversível. No 
ordenamento jurídico brasileiro não existe tipificação própria para a eutanásia, de modo que o homicídio 
praticado por alguém, ainda que a pedido da própria vítima, pode considerado em sua modalidade privilegi-
ada, diante do valor social ou moral (art. 121, parágrafo primeiro, Código Penal). Por outro lado, poderia 
caracterizar como auxílio ao suicídio, quando pessoa doente solicite a ajuda para morrer (artigo 122 do Có-
digo Penal) mas, o próprio paciente realiza o ato executório. É um assunto que gera debates, e aquelas que 
são favoráveis afirmam que a permissão da prática diminuiria o sofrimento de doentes terminais. Por outro 
lado, a corrente contrária, aponta que os pacientes em estado terminal, não teria condições emocionais de 
escolher. E ainda é importante relevar a ética profissional, pois os médicos defendem a vida, e se esperam 
que seja feito todo o possível para salvar o paciente. Sendo assim, seria um tanto quanto contraditório para 
os valores médico e éticos aplicarem a eutanásia nos pacientes, mesmo em estado terminais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar da existência de projetos de leis que buscam tipificar a eutanásia como equiparado ao auxílio e ins-
tigação ao suicídio, atualmente, a Legislação brasileira proíbe a prática da eutanásia, que é caracterizada, 
como crime de homicídio, ainda que privilegiado, pois ainda que ela esteja relacionada ao direito de liberda-
de, vai de encontro à vida, bem jurídico considerado indisponível. 
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RESUMO 

No ordenamento jurídico os direitos fundamentais são aqueles inerentes a própria existência do ser humano, que se 
materializa no princípio máximo da dignidade humana. O Estado tem o dever de ajudar e garantir um tratamento básico 
para que todos tenham uma vida digna independente do grau de instrução. Todos perante a lei têm os mesmos direitos 
como a saúde, educação e segurança. Sendo a obrigação do Estado cumprir com todos os custos necessários para 
garantir a saúde e bem estar de todos. Após o advento da Constituição Federal de 1988, tivemos o criação da Lei Fede-
ral nº 8080/90, com a previsão de um sistema único de saúde, com atendimento universal e igualitário a todos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Fundamentais. Direitos Humanos. Sistema Único de Saúde. 
 

INTRODUÇAO 
O presente trabalho pretende analisar o direito fundamental à saúde, estampado em nossa Carta Maior e a 
criação de um sistema único de saúde, a fim de proporcionar e garantir um direito universal à saúde como 
dever do Estado. Como se sabe, cabe ao Estado promover e garantir o direito à saúde a todo. O surgimento 
do sistema único de saúde, com a Constituição Federal de 1988, foi um divisor de aguas na prestação de 
um serviço eficiente para concretização do direito fundamental previsto no artigo 5º e 196. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia consiste nos estudos dos direitos fundamentais, presente na constituição de 1988, além de 
uma busca doutrinária e jurisprudência que tratam do assunto. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os direitos fundamentais estão expressos em nossa Constituição Federal, bem como em um grande nume-
ro de diplomas legais existentes em nosso ordenamento jurídico. No tocante ao direito à saúde, convém 
mencionar que o artigo 196, da CF, é considerada norma de natureza programática, demandando de com-
plementação legislativa para concretização. Nesse sentido, com a Lei Federal nº 8080/90, houve a criação 
de um sistema único para tutelar a saúde, tendo como princípios a universalidade do atendimento, a inte-
gralidade, a equidade, a descentralização e a participação social. Nos últimos tempos, a mídia passou a 
veicular na possibilidade de uma reforma administrativa por parte do atual governo federal, a fim de modifi-
car diversos pontos no sistema único de saúde, que trouxe em discussão a importância do atual sistema 
para concretização do direito à saúde a todos. O que se deve preocupar é que qualquer retrocesso a direi-
tos fundamentais é vedado, seja por cláusulas pétreas, ou até mesmo pelo princípio da vedação ao retro-
cesso. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que a criação de um sistema único de saúde, com atendimento universal para todos, veio 
em consonância com os ditames da Constituição Federal de 1988 e que, qualquer modificação que venha 
prejudicar o acesso, constitui verdadeiro retrocesso aos direitos fundamentais, vedado pela nossa Carta 
Maior. 
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RESUMO 

O Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional 

(Depen) o número total de presos e monitorados eletronicamente do sistema penitenciário brasileiro é de 667.541, da-

dos atualizados até dezembro/2020 (BRASIL, 2020a) e, concomitantemente a esse problema de superpopulação carce-

rária surge o questionamento acerca do tratamento penal dado aos transexuais, grupo esse que, em realidade, ainda 

vivencia discriminações. O desrespeito aos seus direitos humanos previstos na legislação, como o direito à vida, à segu-

rança pessoal, à privacidade, ao tratamento humano durante a detenção e todos aqueles previstos nos Princípios de 

Yogyakarta é comum no sistema carcerário brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento Penal. LGBTQIA+. Transexuais. Direitos Humanos. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente estudo busca apontar a grande importância da proteção às pessoas transexuais, trazendo uma 

breve síntese do que diz a Resolução Conjunta nº 1, de 15 de abril de 2014, a qual tem por objetivo estabe-

lecer parâmetro de tratamento penal para população LGBTQIA+ em privação de liberdade no Brasil. A pre-

sente Resolução é uma grande evolução legislativa, dá maior atenção para as esses grupos, bem como traz 

direitos importantes como o de ser chamado pelo nome social, conforme o gênero que se identificam; às 

travestis e aos gays privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, considerando a sua seguran-

ça e especial vulnerabilidade, prevê o direito à espaços de vivência específico e o art. 4º determina que 

transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas, entre 

outros. 

 

METODOLOGIA 
A metodologia consiste no levantamento de dados junto a obras doutrinárias, revistas, textos, artigos cientí-
ficos, dados levantados junto aos sites oficiais do governo federal e jurisprudências de temas que realizam a 
abordagem do assunto, além de buscar pela Legislação Extravagante. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A CF/88 em seu artigo 5º, inciso XLVIII, menciona que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 

de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Como se vê, nossa Lei maior garante 

todo o amparo necessário às pessoas LGBTQIA+ em situação de cárcere privado e, além disso, a resolu-

ção mencionada se refere especificamente os direitos às lésbicas, gays, travestis e transexuais que se en-

contram cumprindo pena em um estabelecimento carcerário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que com o grande avanço da legislação se trouxe certos benefícios às pessoas LGBTQIA+, com o 

olhar voltado a reduzir as diferenças e dar um tratamento justo aos que cumprem pena no Brasil, esses 

grupos ainda sofrem com preconceito, discriminação, violência, estando expostas quando em situação de 

cárcere, detidas em celas não específicas ao seu gênero. Muitos dos seus direitos ainda não são respeita-

dos, refletindo falha na sua aplicação. 
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RESUMO 
Dados do Ministério da Justiça apontaram que o número de imigrante refugiados no Brasil é de, aproximadamente, 1,2 
milhões. Acontece que, de acordo com esses dados, o fluxo de interiorização migratório no país é intenso e desordena-
do, sendo de rigor a intensa percepção dessa imigração para que esses grupos tenham políticas educacionais, de saú-
de, trabalho e principalmente, haja prevenção ao trabalho escravo e tráfico de pessoas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Imigração. Brasil. Pandemia. Organizações Políticas.  

 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho pretende apresentar as principais causas e influências que a pandemia da Covid-19 
causou nas imigrações de diversas nações ao Brasil. A grande preocupação das organizações não gover-
namentais e organismos é proteger essa população de imigrantes, para que não vivam em situações precá-
rias, acentuadas ainda mais com a crise sanitária. Com o fechamento de fronteiras, houve grande impacto 
nas migrações internacionais. No caso do Brasil, houve o que se chama de “interiorização do fluxo migrató-
rio”, sendo que grande parte das cidades do interior não estão totalmente preparadas para suprir as neces-
sidades desses grupos de pessoas. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia consiste no estudo dos tratados internacionais, além da análise de julgados e assembleias 
gerais dos países e organizações de proteção dos direitos humanos que tratem sore o assunto.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Atualmente, a sociedade internacional enfrenta uma séria crise migratória. Conflitos políticos, sociais e 
econômicos em diversos países acabam por colaborar a migração de diversos grupos para outros países, 
sempre em busca de melhores condições de vida. Ocorre que, em razão da grave crise sanitária enfrentada 
por todo o mundo, devido a pandemia da Covid-19, com o fechamento de diversas fronteiras, a crise migra-
tória se intensificou. Se por um lado, o fechamento das fronteiras era tida como medida de frear a propaga-
ção do vírus, por outro lado, acentuou ainda mais a crise migratória. É sabido que países pobres, o acesso 
a vacina ainda é um desafio, dificultando ainda mais a locomoção desses grupos. No caso do Brasil, já há 
pesquisas que revelam os impactos da pandemia da Covid-19 nas migrações internacionais. Podemos citar 
a “interiorização do fluxo migratório”, ou seja, maior concentração de imigrantes em cidades do interior.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A falta de políticas públicas nas áreas de moradia, educação, emprego, dentre outras, em diversas cidades 
do interior do país, podem contribuir para o aumento da desigualdade social e da crise migratória, em razão 
do chamado “interiorização do fluxo migratório”, por conta da crise sanitária da Covid-19. 
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RESUMO 

A finalidade desse trabalho é apresentar uma análise sistêmica do instituto conhecido como “Juiz das garantias”, previs-
to na Lei Federal nº 13.964/2019 do “Pacote Anticrime”. A reflexão visa identificar as dificuldades que a justiça encontra 
para sua aplicação e as mudanças acarretadas no processo penal. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Processo Penal. Juiz das Garantias. Pacote Anticrime.  

 
INTRODUÇÃO 

A Lei 13.964, foi promulgada no dia 24 de dezembro de 2019, pelo então presidente Jair Messias Bolsona-

ro, trouxe em seu Pacote Anticrime o instituto do “juiz das garantias”. Esse instituto foi introduzido no Código 

de Processo Penal com o objetivo de realizar o controle da legalidade na investigação criminal, para garantir 

os direitos individuais do acusado e assegurar a imparcialidade do juiz.  O juiz das garantias fica responsá-

vel pela fase do inquérito policial. Essa figura no processo penal brasileiro ainda não tem aplicabilidade, 

pelo fato de estar suspenso através de uma liminar concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF), ministro Luiz Fux, em janeiro de 2020.  

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada consiste no estudo da inovação legislativa advinda da nova Lei 13.964/2019 mais 
conhecida como “Pacote Anticrime”, no Código de Processo Penal, análise de doutrinas sendo feito um 
estudo comparado, artigos e jurisprudências relacionadas ao tema. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A figura do Juiz das Garantias já está presente em países. A Lei 13.964/2019 entrou em vigor em 23 de 

janeiro de 2020, prazo prorrogado em seis meses pelo presidente do STF, Dias Toffoli, posteriormente sus-

pensa por tempo indeterminado pelo vice-presidente, Luiz Fux. Em seu artigo de lei, o “Juiz das Garantias” 

dispõe que o mesmo ficará responsável pela fase de inquérito policial, assegurando os direitos do preso e a 

imparcialidade, sendo vedada “iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probató-

ria do órgão de acusação”. Ademais é notório que nas comarcas menores que possuem apenas uma vara, 

com carência de servidores públicos, haverá dificuldades na aplicação desse instituto, haja vista que um 

único juiz atende outros municípios e em sua ausência o juiz da comarca vizinha atua em seu lugar, não 

podendo julgar os mesmos casos se fosse nomeado o juiz de garantia. Isso implicaria a necessidade de 

deslocar um juiz distante para então cumprir esse procedimento previsto em lei, agregando mais servidores, 

gerando despesas e uma dificuldade maior na prestação jurisdicional. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme exposto anteriormente, o instituto “juiz das garantias” encontra-se suspenso, por gerar debates 

contrários e favoráveis, mesmo tendo obtido aprovação no Congresso Nacional e sancionado pelo Presi-

dente da República, o então ministro Luiz Fux argumenta que esse dispositivo deveria ter partido do Poder 

Judiciário e não dos parlamentares e assegura que não há orçamento para tanto assim como as dificulda-

des das comarcas em seguir tal procedimento. Essa suspensão ainda deverá ser analisada pelo plenário do 

STF, e poderá ser revertida. 
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RESUMO 
A Lei Federal nº 14.016/20 sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro trata do combate ao desperdício de alimen-

tos e de doação de alimentos das empresas corporativas ou pela colaboração do Poder Público para o consumo huma-

no. A referida lei tem o objetivo de afastar a responsabilidade civil ou administrativa do doador, e a possibilidade de 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em questão dos possíveis danos causados pelo consumo do produto 

doado, contribuindo, assim, no combate à fome, notadamente no atual cenário que nosso país enfrenta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doação de Alimentos. Código de Defesa do Consumidor. Danos. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva analisar os obstáculos na doação de alimentos por parte de restaurantes e 

afins, antes e após o advento da Lei Federal nº 14.016/2020. Antes do surgimento da lei, as empresas cor-

riam o risco de serem responsabilizadas pelos danos causados ao consumo do alimento, tanto na esfera 

civil como na administrativa, também poderia ter a possibilidade de responder pelo Código de Defesa do 

Consumidor. A lei tem como objetivo beneficiar as pessoas que estejam em estado de vulnerabilidade e que 

correm risco alimentar ou nutricional, nas para que essas doações possam ser realizadas, elas devem estar 

de acordo com o art. 1º, incisos I, II e III. 

                                        

METODOLOGIA 

A metodologia consiste no estudo sobre a Lei Federal nº 14.016/2020, com busca doutrinaria e jurispruden-

cial sobre sua aplicação em nosso ordenamento jurídico. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a realização das doações de alimentos por parte das empresas corporativas ou por colaboração do 

Poder Público, deverá seguir os seguintes requisitos no “Art. 1°: I - estejam dentro do prazo de validade e 

nas condições de conservação especificadas pelo fabricante, quando aplicáveis; II - não tenham comprome-

tidas sua integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem; III - tenham manti-

das suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apre-

sentem aspecto comercialmente indesejável” (BRASIL, 2021). Caso haja danos causados pelo consumo do 

produto, a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor será afastada se provado que o 

doador intermediário agiu com culpa, mas se agido por dolo, a lei permite que o doador intermediário res-

ponderá por prejudicar a saúde de outrem (princípio previsto no art. 3°). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a pandemia da Covid-19, a lei buscou inovar no combate ao desperdício de alimentos, a valorizar a 

responsabilidade social e a superação da crise econômica. Até então não havia nenhuma legislativa especí-

fica sobre o assunto, o que acaba por desestimular a doação de alimentos por parte de estabelecimentos. 

Entretanto, como dito, se houver dolo, a responsabilidade persiste para eventuais danos causados a tercei-

ros. 
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RESUMO 
O presente artigo tem por objeto abordar a inclusão do artigo 318-A, ao Código de Processo Penal, por meio da Lei nº 
13.769/2018. Será avaliada a perspectiva de redução de danos e melhoria na qualidade de vida das apenadas e do (s) 
seu (s) eventual (ais) dependente (s), sem o afastamento da punibilidade, bem como dos estabelecimentos penais, com 
a aplicação de tal dispositivo legal quando a pessoa presa se enquadrar nos requisitos exigidos pela letra da Lei, con-
forme veremos mais detalhadamente a seguir.  
 
PALAVRAS-CHAVE: PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR.  
 

INTRODUÇÃO 
O sistema carcerário brasileiro é marcado, de forma geral, por um cenário de superlotação e infraestrutura 
precária, tais características apenas reproduzem as consequências do encarceramento em massa como 
única e exclusiva alternativa de penalização. Portanto, tais problemas estruturais não permitem que as insti-
tuições penais tenham um preparo para receber pessoas que possuam necessidades de tratamento espe-
ciais, como gestantes, mulheres responsáveis por filho pequenos, ou então por pessoa com deficiência. Em 
um sistema patriarcal, onde tudo é elaborado voltado ao masculino, surge a Lei 13.769/2018, que vem inclu-
ir ao nosso CPP, mais especificamente ao artigo 318, uma possibilidade alternativa de pena (prisão preven-
tiva domiciliar). Todavia, o benefício também vem com requisitos em que a eventual beneficiária precisa se 
qualificar, não podendo ter cometido crime com violência ou grave ameaça, tampouco tenha cometido crime 
contra seu filho ou dependente. Neste trabalho, será detalhado como a aplicação desta norma legal, traz 
tem um impacto positivo, tanto para o estabelecimento penal, como na vida das mulheres.  

 
METODOLOGIA 

A pesquisa abordada para o desenvolvimento do presente artigo é a explicativa, a fim de que seja analisado 
e explicado o quanto já apresentado nos tópicos acima com base em estudo e coleta de dados, os meios 
utilizados para elaboração deste artigo foram à revisão bibliográfica, a análise da lei, artigos científicos e 
dados estatísticos de órgãos oficiais.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O artigo 318-A, introduzido pela Lei nº 13.769/18, não poderia trazer mais acertada possibilidade ao aplica-
dor da Lei: a de substituir a prisão preventiva imposta a mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável 
por crianças ou pessoas com deficiência, pela prisão domiciliar, desde que cumprido alguns requisitos, tam-
bém estabelecidos no mesmo artigo (SILVA, 2019). Tais requisitos são: o não cometimento de crime com 
violência/grave ameaça e estes crimes não tenham sido cometidos contra seu filho/dependente. Estamos 
diante de um sistema em que, de acordo com os dados fornecidos pelo INFOPEN (Informação Penitenciaria 
Nacional) (SILVA, 2019), no Brasil 74% da população carcerária feminina possui filhos ou dependentes, 
assim como, 45% dessas mulheres não possuem sequer uma condenação, ou seja, aguardam julgamento, 
razão pela qual a alteração é bem recepcionada. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Muitas das vezes ao abordarmos o sistema carcerário brasileiro, ou ao pensarmos no direito penal aplicável 
é quase que involuntário a imagem masculina que surge em nossas mentes. O trabalho em questão aborda 
um benefício concedido a mulheres em situação de cárcere, gestantes e mães, responsáveis por crianças 
pequenas, ou pessoa com deficiência, que muitas das vezes desempenham no lar o papel de provedora. 
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RESUMO 
A PEC 32/2020, busca alterar diversos dispositivos legais, sob o contexto de alcançar altos índices de produtividade, 
definindo, de forma parcial, novas normas aos atuais servidores e aos que ingressarem no setor público a partir de sua 
promulgação. Entretanto, diversas medidas já vêm sendo tomadas por Estados e Municípios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: REFORMA ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONAL. 

 
INTRODUÇÃO 

A PEC 32/2020, proposta pelo Governo Federal, visa alterar 27 dispositivos Constitucionais, dentre eles, 
acabar com a estabilidade para maioria dos servidores, dispositivo indispensável a influências do poder 
político sobre os servidores, excluindo os Membros do Judiciário, do Ministério Público, Parlamentares e 
Militares, da citada reforma. Todavia, diversas leis esparsas vêm acabando com os benefícios dos servido-
res. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi a análise de diversos dispositivos legais, dentre os quais, a PEC 32/2020, Emen-
da Constitucional 41/2003, Lei 14.653/11, Lei Complementar 1.354//20 e 1.361/21(Estado de São Paulo), 
Lei Complementar 217/19 (Estado Paraná) e Lei Federal 9.527/97 e pesquisa e análise de reportagens em 
sites na internet. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Em verdade, as regalias tidas no serviço público estão se esvaindo para a maioria dos servidores, desde 
2003 com a promulgação da Emenda Constitucional 41. Quem ingressou no serviço público não tem mais 
direito a aposentadoria integral, e, após a instituição do Regime Complementar, nenhum servidor se apo-
sentará com valor acima do teto da previdência social, isso já implantado no Estado de São Paulo (Lei nº 
14.653/2011), se igualando a iniciativa privada. E não para por ai, a LC nº 1.354/2020, estabeleceu novas 
alíquotas de contribuição previdenciária e a LC nº 1.361/2021, ambas do Estado de São Paulo, acabou com 
o bônus fixo concedido aos servidores e com a folga abonada, a LC nº 217/2019, acabou com a licença-
prêmio no Estado do Paraná, a Lei nº 9.527/1997, acabou com a licença-prêmio e com os adicionais de 
tempo de serviço, no serviço público federal. Todavia, a PEC não prevê nenhuma medida aplicada aos 
Membros do Poder, permanecendo a esse grupo regramento próprio, o que se traduz em manutenção dos 
benefícios e grandes salários, como se extrai de matérias jornalísticas na internet. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se vê, as medidas necessárias à adequação da função pública vêm sendo adotadas em todas as 
esferas de governo, todavia, a aprovação da PEC 32 como está, poderá trazer prejuízos imensuráveis ao 
serviço público, pois mantém benefícios e salários de uma categoria de servidores, inferindo, ainda, que os 
novos servidores poderão ficar a mercê das influências políticas com a contratação temporária e terceiriza-
ção, a exemplo do Sr. Luiz R. Miranda, servidor efetivo do Ministério da Saúde que foi exonerado após de-
por na CPI da Covid-19 do Senado, depoimento que, provavelmente, não teria ocorrido caso fosse ele ser-
vidor temporário ou terceirizado.  
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RESUMO 
A proteção da marca pela empresa é de fundamental importância para que seus direitos possam ser assegurados, 
como preceitua a Lei Federal nº 9.279. Para obter a licença de utilização da marca, é necessário realizar o registro no 
INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e preencher alguns requisitos legais. A proteção é limitada ao territó-
rio brasileiro, mas há exceção, como será tratado. 

 
PALAVRAS CHAVE: Marca. Registro. Empresa.  
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho pretende expor os benefícios e a importância do registro da marca no INPI pela empre-
sa. No direito brasileiro é adotado o sistema de exame prévio para a tramitação de pedidos de marca, onde 
o INPI analisa se os requisitos foram atingidos antes de iniciar o registro. A proteção da marca se limita ao 
território nacional, que se denomina Princípio da Territorialidade de Marcas, porém, há a exceção do art. 
126, caput, da Lei da Propriedade Intelectual (nº 9.279/96). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia consiste no levantamento de dados junto a obras doutrinárias, na legislação existente, nota-
damente do art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, complementada pela disciplina da Lei nº 9.279 de 
1996, e análise de artigos e jurisprudências que abrangem o assunto tratado. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Uma empresa conceituada deve submeter sua marca à registro do INPI. Isso é importante para evitar preju-
ízo financeiro. A marca representa a reputação de uma empresa por transmitir a mensagem para seu públi-
co e ser o primeiro contato do consumidor/fornecedor. O uso indevido é protegido pelo direito. Contudo, o 
Princípio da Territorialidade de Marcas menciona que tal inscrição é válida em território nacional. Um grande 
exemplo que temos é a marca Apple que ao registrar a marca “iPhone” no Brasil, foi impedida por haver um 
registro com essa nomenclatura de propriedade da “Gradiente”. A marca estrangeira conseguiu obter a utili-
zação “iPhone” por conta da exceção do art 126, caput, da Lei da Propriedade Intelectual (nº 9.279/96), 
sendo assim, a notoriedade internacional do nome “iPhone” foi reconhecida. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que os direitos de proteção da marca são fundamentais para que a empresa possa manter a 
segurança de que sua propriedade marcaria não sofrerá violação por terceiros sem que haja uma conse-
quência dentro do âmbito jurídico, mesmo sendo pessoa jurídica, terá sua dignidade mantida. 
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RESUMO 

O presente trabalho objetiva fazer uma análise sobre a inclusão de um nome tipo de empresa em nosso ordenamento 

jurídico e a recente análise sobre sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. A criação da EIRELI se deu 

em razão da Lei nº 12.441 de 11 de Junho de 2011, que alterou a Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Código 

Civil), permitindo a constituição das empresas individual de responsabilidade limitada, como uma alternativa para a 

modalidade “empresário individual” e os demais tipos de sociedade existentes. 

 

PALAVRAS CHAVE: Constitucionalidade. Salário-mínimo. EIRELI. 

 

INTRODUÇÃO 

A inovação legislativa do Código Civil a partir de 2011, com o surgimento da empresa individual de respon-

sabilidade limitada, trouxe também, para sua instituição, a obrigatoriedade de integralização de capital soci-

al, não inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no país. Considerando a exigência de 

capital social mínimo para sua criação, muito se questionou sobre sua constitucionalidade, tendo do Supre-

mo Tribunal Federal se pronunciado sobre esse assunto. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consiste no estudo da inovação legislativa advinda da Lei nº 12.441 de 11 de Junho 

de 2011, análise de doutrinas sendo feito um estudo comparado, artigos e jurisprudências relacionadas ao 

tema. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

Em matéria de constitucionalidade, a empresa individual de responsabilidade limitada foi criada com o intui-

to de suprir a necessidade do pequeno e médio empresário na distinção do patrimônio da sociedade com o 

patrimônio particular do empresário, trazendo alteração dos seguintes artigos, 44 adicionado o inciso VI do 

CC que teve um complemento pelo artigo 980-A do mesmo código e modificando o parágrafo único do arti-

go 1.033. Essa figura surgiu como uma melhoria na forma de se empreender no Brasil com a segurança dos 

seus bens particulares. Entretanto, o Partido Popular Socialista ajuizou ação direita de inconstitucionalidade, 

contra a limitação de 100 salários mínimos, pois violaria o princípio constitucional da livre iniciativa e tam-

bém dispositivo que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Em 04/12/2020, a ADI nº 4637, 

de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi julgada improcedente, reconhecendo a constitucionalidade do 

artigo 980-A, do CC. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se que as modificações feitas na estruturação do Código Civil possibilitou a constituição de uma 

nova forma de criação de empresa, com grandes benefícios aos empreendedores. Embora questionou-se a 

constitucionalidade do capital mínimo para sua formação, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle 

concentrado, julgou improcedente o pedido formulado na A I n º 463, reconhecendo que não há nenhuma 

violação as normas constitucionais (Informativo 1001-STF). 
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RESUMO 
O presente trabalho vem abordar o projeto de lei aprovado pelo Senado no ano de 2019, que cria o regime jurídico para 
os animais. Pelo texto (PCL 27/2018), os animais não poderiam mais ser considerados objetos. Trata-se de um regime 
em que o deputado Ricardo Izar (PP-SP) iniciou, que estabelece que os animais passarão a ter natureza jurídica sui 
generis, ou seja, como sujeitos de direitos despersonificados e reconhecidos como seres sencientes, ou seja, dotados 
de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. O novo texto também acrescentará novos dispositivos à 
Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 1988) que irá excluir os animais dos bens móveis para fins do Código Civil).  O 
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ainda relata que a nova lei caso aprovada, não afetará hábitos de alimentação 
ou práticas culturais, apenas contribuirá para uma melhor compreensão da legislação brasileira em relação ao tratamen-
to de outros seres.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Seres sencientes. Sujeitos de direitos. Natureza jurídica. 

 

INTRODUÇÃO 
Cada vez mais os animais domésticos estão presentes em muitas famílias brasileiras, segundo dados in-
formados pelo IBGE, o Brasil é o 4º país com a maior população de animais domésticos do mundo e, com 
isso, o direito precisou adaptar-se a essa realidade, reconhecendo que o animal de estimação não deve 
mais ser tratado como objeto. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da ONU, de 1978, estipu-
lou, em seus artigos 2º e 5º que cada animal tem ‘’direito ao respeito’’ e o ‘’direito de viver e crescer segun-
do o ritmo e as condições de vida e de liberdade que são próprias de sua espécie’’. Semelhante, a proteção 
prevista na CF/88 (Art. 225): §1º Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao Poder Público: Vll – 
Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológi-
ca, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.   
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Não havia previsão legal expressa no Brasil sobre os animais possuírem uma natureza jurídica. Com a 
iniciativa do projeto de lei em 2019, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) destacou o fato de que inú-
meros países já adotaram a posição em que reconhecem os animais juridicamente como sujeitos de direi-
to, por exemplo: França, Portugal, Nova Zelândia e Espanha. Randolfe também afirma que o projeto não 
comprometerá o comércio e a criação de animais, a civilização só estará reconhecendo o que todos já 
sabem: que os animais sentem dor e emoções. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Enfim, nesse sentido, chegamos à conclusão de que os animais são tão sujeitos de direito quanto o pró-
prio ser humano e possuem direitos a serem respeitados.  
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RESUMO 
De acordo com o nosso ordenamento jurídico vigente,  o princípio da dignidade da pessoa humana tem sua base na 
Constituição Federal Brasileira (art. 1º, inciso III). O objetivo do presente estudo é demostrar que o princípio da digni-
dade da pessoa humana pode ser aplicado ao Direito de Família e  fundamentar uma responsabilização dos pais para 
com os seus filhos quando da configuração do abandono afetivo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Constituição Federal. Princípio da dignidade da pessoa humana. Direito de Família. Abandono afeti-

vo. 

 
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho pretende apresentar os refelexos do princípio da dignidade da pessoa humana sobre 
questões de Direito de Família, a exemplo do abando afetivo. Temos que em muitas vezes os pais logo 
após a situação de separação/divórcio deixam de dar o devido suporte psicológico aos seus filhos. Sendo 
que o abandono afetivo apresenta-se também como ofensa à dignidade de pessoa humana, bem jurídico 
que cabe ser indenizado. Assim, o art 186 do Código Civil, que trata da responsabilização civil, pode ser 
aplicado quado o dever de cuidar foi violado, cabendo ao Estado o dever de punir os pais por abandono 
afetivo    aos seus filhos. 
 

METODOLOGIA 
O método de abordagem utilizado é o dedutivo, cujas proposições são enfocadas no exame de teorias, leis 
e jurisprudências, para atingir e explicar as particulariedades do tema. No que se refere à técnica de pesqui-
sa, será aplicada a pesquisa bibliográfica. 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O princípio da dignidade humana assegura a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo como 
previsto na Constituição Federal em seu art 1º, inciso III. Portanto, a dignidade humana não se resume ape-
nas em ter acesso a educação, saúde e moradia, mas também à liberdade, trabalho, integridade, entre 
outros direitos, como a afetividade,cuidado, atenção. Segundo o texto constitucional é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar a criança, adolescente e aos jovens esses direitos com absoluta priori-
dade. No mesmo contexto, o art. 227 da Constituição Federal traz que os pais têm direitos iguais e deveres 
de responsabilidade compartilhada na educação dos filhos. Sendo que ausência dos pais pode caracterizar 
abandono afetivo, ocasionando danos de ordem psicológica e moral, gerando o dever de indenizar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Assim, de acordo com a Constituição Federal em seu art. 1º, inciso III, dispõe que seja garantido o princí-
pio da dignidade da pessoa humana, e que esse seja aplicado também às questões de Direito de 
Família, a exemplo do abando afetivo. E que uma possível responsabilização dos pais para com os 
filhos quando da configuração do abandono afet ivo, pode ser fundamentada no mesmo princípio da 
dignidade humana.  
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi aprimorar o conhecimento sobre evicção, com base no que dispõe o ordenamento jurídico 
a respeito do tema. É fundamental o conhecimento da evicção para sociedade, oportunizando que leigos possam 
prevenir-se de possíveis danos. A evicção pode ocorrer, por exemplo, em situação de relação contratual, em que uma 
das partes depois de adquirir um bem, toma ciência que o negócio será invalidado, sendo obrigado a devolver o bem 
adquirido a outrem em virtude de decisão judicial. Entretanto, o conhecimento da legislação, somado a cuidados toma-
dos pelo adquirente, pode evitar que futuras negociações não acabem em obrigações de indenizar.  Assim, tudo isso 
justifica a correta instrução da sociedade leiga a respeito das possíveis consequências na aquisição de um bem e os 
efeitos de uma evicção. Ter ciência dos riscos que cercam as negociações e buscar ajuda especializada de um advo-
gado já é um começo para evitar futuros prejuízos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Manual de evicção. Leigos. Conhecimento. Direitos. 

 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem o propósito de instruir não só estudantes ou profissionais da área jurídica, mas sim, 
toda a sociedade. Preliminarmente, destacamos o conceito de evicção para Orlando Gomes (2007, p 115): 
“dá-se evicção quando o adquirente vem a perder a propriedade ou posse da coisa em virtude de sentença 
judicial que reconhece a outrem o direito anterior sobre ela”. Na mesma linha, para Maria Helena Diniz 
(2007, p 283), evicção é “a perda total ou parcial do objeto em virtude de sentença judicial, que confere seu 
domínio a terceira pessoa”. O interesse para o desenvolvimento deste estudo foi justamente pensar a res-
peito da quantidade de negócios, principalmente no ramo imobiliários, que são realizados todos os dias, e 
que na maioria destes, dependemos de algum corretor não conhecedor dos riscos do negócio, e que a falta 
de informação correta pode acarretar uma futura lide jurídica. 
 

METODOLOGIA 
O método de abordagem utilizado é o dedutivo, cujas proposições são enfocadas no exame de teorias, leis 
e jurisprudências, para atingir e explicar as particularidades do tema. No que se refere à técnica de pesqui-
sa, será aplicada a pesquisa bibliográfica. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Podemos analisar, logo de início, se o vendedor é realmente o proprietário do imóvel, por meio de análise 
de Certidão da matrícula do Registro de Imóveis. A certidão de Matrícula deve ser atualizada, com prazo 
máximo de 30 dias. Também é recomendada que seja solicitada certidão que retrate os últimos 20 anos do 
imóvel, conhecida como certidão vintenária e a certidão de ônus reais, para conhecer os proprietários do 
imóvel. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Enfim, evicção trata-se da perda de um direito sobre um bem adquirido, para um terceiro que tenha direito 
anterior a este. Deve-se tomar as providências necessárias, e de preferência ser orientado por um advoga-
do de confiança para que sua conquista não vire um tormento. 
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RESUMO 
O presente trabalho consiste em abordar o instituto das obrigações de dar ou obligatio dandi, designado na Lei 
10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) em sua parte especial.  Em se tratando em obrigações de dar, há duas ramifica-
ções positivas que a codificação e a doutrina conceitua, são elas: obrigações de dar coisa certa ou específica e obriga-
ções de dar coisa incerta ou genérica; ambos tipos obrigacionais são valorados no âmbito das prestações de entregar 
ou de restituir um elemento mediato, ou seja, um bem-jurídico convencionado entre as partes.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Obrigações de Dar ou Obligatio Dandi. Coisa certa e incerta. Bem jurídico.  

 

INTRODUÇÃO 
O Código Civil apresenta em sua parte especial as obrigações de dar ou em latim – obligatio dandi, que se 
subdividem em obrigações de dar coisa certa e de dar coisa incerta. Na coisa certa ou ainda específica há 
uma relação do sujeito ativo e o sujeito passivo, onde o passivo se compromete a entregar ou restituir ao 
ativo um bem jurídico tutelado e convencionado entre as partes no momento da ratificação do contrato, seja 
por instrumento público ou privado avençados pelo credor e devedor. Contudo, há certas especificações 
que devem ser observados no momento da efetivação da prestação, como o princípio da gravitação jurídica 
e o da equivalência ou simetria. Há também a obrigação de dar coisa incerta, que se identifica somente pelo 
gênero e quantidade, cabendo ao devedor a escolha, salvo se ajustado de modo diverso pelas partes. Tra-
ta-se de um bem indeterminável, mas em que algum momento o bem se tornará determinado, antes que 
seja realizada a tradição. Neste tem-se a dogmática de “gênero nunca perece”, atentado no art. 246 do refe-
rido código. 
 

METODOLOGIA 
O método de abordagem utilizado é o dedutivo, cujas proposições são enfocadas no exame de teorias, leis 
e jurisprudências, para atingir e explicar as particularidades do tema. No que se refere à técnica de pesqui-
sa, será aplicada a pesquisa bibliográfica. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÒRICA OU DISCUSSÔES 
A obrigação de dar é uma obrigação positiva, que consiste na entrega, prestação de uma coisa. A obrigação 
de dar coisa certa, específica ou uma coisa individualizada, com características próprias, como um bem 
móvel, a exemplo de um carro. Já a coisa incerta é aquela que ainda não é determinada, especificada e 
individualizada, por ora ela é indeterminada, mas pode se tornar determinada, especificada e individualizada 
após a escolha pelo devedor, sendo a regra, ou pela escolha do credor ou até de um terceiro. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É de suma importância ter conhecimento a respeito do direito obrigacional, uma vez a maioria das obriga-
ções tem cunho econômico e refletem na esfera patrimonial das partes, a exemplo do contrato de compra e 
venda. As obrigações de dar caracterizam-se por serem positivas, que resultam de uma atitude humana. O 
objeto dessas obrigações pode ser específico ou não, e o inadimplemento dessas obrigações trazem con-
sequências que variam com a existência ou não de culpa do devedor.  
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RESUMO 
A pandemia causada pela Covid-19 fez com que a sociedade repensasse seu modo de organização. Todos tiveram que 
se adaptar às consequências trazidas pelo vírus, que já fez milhões de vítimas. E, nesse cenário, a Educação também 
sofreu incontáveis avarias. As escolas e universidades tiveram que, literalmente, fechar as portas aos alunos; e as aulas 
passaram a ser teletransmitidas. Como corolário, muitos problemas surgiram, enquanto outros se agravaram. Contudo, 
podemos nos reerguer. A história conta diversos êxitos de países que, em situação deplorável, se tornaram os maiores 
do mundo.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Retrocesso Educacional. Pandemia. Direitos Sociais.  

 

INTRODUÇÃO 
Dentre os diversos setores sociais prejudicados pela pandemia, a Educação desponta como um dos princi-
pais, especialmente para crianças e adolescentes. Afinal, com o fim de preservar vidas e reduzir perdas, 
todas as instituições de ensino tiveram que se adequar a uma nova realidade. As aulas passaram a ser 
transmitidas por meio de recursos tecnológicos e, apesar das facilidades proporcionadas, o ensino exclusi-
vamente à distância trouxe problemas graves aos alunos, em especial aos que frequentavam escolas públi-
cas. Assim, devemos analisar qual panorama educacional hodierno no Brasil. 

 
METODOLOGIA 

Procura-se através do presente estudo teórico abordar os impactos causados pela pandemia na área da 
Educação. Para tanto, além da leitura da Lei Maior Brasileira, a análise dos materiais referenciados é es-
sencial. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Prevista como Direito Social pelo artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a Educação continuou a 
ser ofertada aos estudantes, mas de forma remota. Essa realidade não só trouxe novos desafios às entida-
des educacionais, aos alunos e suas famílias, mas também ressaltou problemas que já faziam parte do 
cotidiano pré-pandêmico. Como consequência, conforme estudo do Banco Mundial, mais de 70% dos dis-
centes do Ensino Fundamental na América Latina, atualmente, podem não ser capazes de interpretar textos 
básicos (SAAVEDRA; DI GROPELLO, 2021). Número que aumentou consideravelmente em relação a 2019. 
Algumas das questões que prejudicam o aprendizado são: muitos precisam trabalhar, e as aulas à distância 
não evitam essa situação como as presenciais; a desmotivação generalizada por diversos motivos; a desi-
gualdade colossal entre ricos e pobres; e, enfim, a necessidade de inúmeros estudantes que dependiam 
das escolas para se alimentar.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, nota-se que os obstáculos a serem superados são grandes e versam sobre assuntos delicados; 
mas a tarefa não é impossível. O mundo já passou por situações semelhantes em sua história. Peguemos o 
exemplo da Alemanha, país derrotado em duas guerras mundiais que, ainda assim, foi capaz de se reestru-
turar e se tornar um dos países mais desenvolvidos ao redor do globo. De fato os problemas existem e são 
evidentes, mas devemos começar a buscar soluções para eles. E esse trabalho é tanto do Estado, quanto 
nosso, como reza o artigo 205 da Constituição Federal.  
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RESUMO 
O presente estudo pretende abordar o federalismo, como forma pela qual o Estado organiza sua população, território e 
poder. Para tanto, será realizada uma abordagem do seu conceito e principais características. Além disso, abordaremos 
como são os estados federativos no mundo, em especial no Brasil. Por fim, será abordado, ainda que de forma breve, 
as principais diferenças entre o Estado federado e o Estado unitário. 
 
Palavras-Chave: Federalismo. Constituição Federal. Organização do Estado. 

 
INTRODUÇÃO 

O Federalismo é uma forma de Estado, no qual há descentralização do poder, que é delegado aos entes 
federativos, como os Estados-membros, para que possam legislar sobre determinados temas, com limites 
impostos pela Constituição Federal, a fim de evitar contrariedade aos princípios constitucionais. A federação 
pode ser caracterizada pela descentralização política e econômica, com repartição de competências. O 
instituto foi introduzido no Brasil com a Proclamação da República, com previsão da união indissolúvel dos 
entes: União, Estados membros, Municípios e Distrito Federal. Todos os entes são dotados de autonomia, 
de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal, que fiscaliza as decisões tomadas 
pelos governos estaduais através de controle de constitucionalidade. O Federalismo se opõe ao Estado 
Unitário, no qual o poder é centralizado em um único ente, que controla todo o território e a população.  
 

METODOLOGIA 
O presente estudo sobre a forma de Estado brasileira, que é o Federalismo, será realizado mediante análise 
legal e doutrinária, com destaque para o posicionamento da doutrina de Direito Constitucional do Professor 
Pedro Lenza. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Estado brasileiro adotou a forma federativa, com subdivisão em territórios autônomos, com governos 
próprios, sob a soberania do governo central. Porém, é importante salientar que dentro do território nacional 
há uma grande diversidade cultural e cada ente federativo tem suas peculiaridades. Há uma grande desi-
gualdade social entre cada região. E a forma de organização federativa no Brasil pode representar uma 
dificuldade à equidade entre cada uma destas. A desigualdade entre cada localidade torna o sistema fede-
rativo brasileiro competitivo, pois ao mesmo tempo em que há certa autonomia estatal, também há uma 
forte fiscalização da União. O texto constitucional brasileiro é bastante detalhado, o que deixa poucas lacu-
nas a serem preenchidas pelas Constituições Estaduais, que acabam sendo uma cópia da Lei Federal. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pela análise do conceito e características do modelo federalista, é possível verificar que se trata de forma 
de Estado que evita a tirania do Estado Unitário, detentor absoluto de todo o poder, único ente a poder to-
mar decisões relacionadas a política, economia e diversos outros assuntos sobre a vida em sociedade. Po-
rém, é importante considerar que a União deve tratar todos os Estados Membros com igualdade, indepen-
dente de suas características individuais, a exigir a aplicação com equidade entre todos os entes, de acordo 
com suas peculiaridades. 
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RESUMO 
O habeas corpus, nos termos da Constituição Federal de 1988, tem como regra expressa garantir a liberdade de loco-
moção do indivíduo, contra qualquer tipo de ilegalidade ou abuso de poder no intuito de resguardar os direitos do cida-
dão de ir, vir e permanecer. Com o advento da Pandemia do Novo Coronavírus foram levantados diversos questiona-
mentos sobre as medidas adotadas pelos governos estaduais e federal, com destaque para as determinações de isola-
mento social, na qual se insere o direito máximo à liberdade de locomoção. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Habeas Corpus. Liberdade de Locomoção. Pandemia. 
 

INTRODUÇÃO 
Historicamente o habeas corpus, que em latim significa “que tenhas o teu corpo”, foi a primeira garantia de 
direito fundamental, concedido na Magna Carta em 1215 por “João Sem Terra”, Rei da Inglaterra. No con-
texto brasileiro, o habeas corpus passou a fazer parte do Código Criminal de 1830, tendo a primeira mani-
festação em 1821, através de um alvará emitido por Dom Pedro l. Esse instituto foi consolidado constitucio-
nalmente no Brasil no ano de 1891 e permanece assim até os dias atuais (LENZA, 2019). Localizado dentro 
do rol do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inciso LXVIII, estarão presentes três figuras: impetrante, 
paciente (pessoa em favor de quem se impetra, podendo ser o próprio impetrante) e o impetrado (autorida-
de coatora que efetuou tal tipo de ilegalidade ou abuso de poder). O presente estudo tem por finalidade 
analisar o instituto do habeas corpus e a pandemia do Novo Coronavírus, frente as determinações de isola-
mento social e restrições à liberdade de locomoção para impedir a disseminação do vírus. 
 

METODOLOGIA 
Aborda-se um estudo teórico sobre o habeas corpus, embasado em doutrina renomada, e questionamentos 
sobre decretos da pandemia do Novo Coronavírus, com destaque para as determinações restritivas de iso-
lamento social impostas pelos governos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Conforme noticiado pelo Superior Tribunal de Justiça (2021), com o advento da Pandemia do Novo Corona-
vírus, surgiram várias discussões a respeito dos decretos que foram estabelecidos pelos governos estadu-
ais na tentativa de controlar a contaminação e mortes em massa que o país estava enfrentando. Com a 
vigência temporária desses decretos surgiram um grande número de ações na justiça, com destaque para o 
habeas corpus, visto que alguns decretos privavam a liberdade de locomoção do cidadão. Um dos exemplo 
a ser citado é o ministro Jorge Mussi que, no dia 13 de abril 2020, indeferiu habeas corpus impetrado pelo 
deputado estadual Alexandre Teixeira de Freitas “em favor de todos os cidadãos que fossem flagrados tran-
sitando pelas vias públicas e praias do estado do Rio de Janeiro. O parlamentar pretendia que os agentes 
públicos fossem impedidos de abordar, deter ou processar as pessoas encontradas circulando nesses es-
paços e que não estivessem contaminadas pelo novo coronavírus” (STJ, 2020). Ele sustentou a ilegalidade 
do Decreto Estadual 47.006/2020, que suspendeu a execução de uma série de atividades no estado duran-
te a pandemia.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante das considerações apontadas e da previsão constitucional de que a liberdade de locomoção é uma 
conquista para o ordenamento jurídico brasileiro, mostra-se relevante a discussão sobre a possibilidade de 
haver limitação em situações de crise, tal qual a que se instalou no mundo com a Pandemia do Novo Coro-
navírus. Fato é que cada caso deve ser analisado com cautela. O judiciário deve agir com cautela e dentro 
dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Neste caso, a situação pandêmica tornou necessária 
a adoção de certas medidas como forma de manter a própria vida dos indivíduos, bem maior, especialmente 
dentro de um Estado Democrático de Direito.  
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo trazer à o momento que se inicia a personalidade civil.  
 
PALAVRA-CHAVE: Eutanásia, Legislação Brasileira, Direito à Liberdade, Direito à Vida. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Em relação ao início da personalidade civil, de acordo com o que é enunciado no art. 2º do Código Civil: “A 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 

os direitos do nascituro”. Assim, necessário se faz o estudo do conceito de nascituro para identificarmos o 

início da personalidade civil. 

 
METODOLOGIA 

Este trabalho foi utilizado o método dedutivo, sendo fundamentado por leis e pesquisa bibliográfica, para 
poder entender e aprofundar sobre o tema. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
 

O termo nascituro tem origem no latirm “nasciturus”, significando o que está por nascer, ainda não nascido, 

porém concebido. Encontramos na Teoria Geral do Direito Civil três teorias que explicam o momento do 

início da personalidade civil, a saber: a) Teoria Natalista, sendo aquela que não considera o nascituro como 

pessoa, tendo como exigência seu nascimento com vida para o início da sua personalidade, porém possui 

expectativa de direito, caso venha nascer com vida. Doutrinadores modernos e clássicos consideram como 

a teoria prevalecente. b) Teoria da Personalidade Condicional, é a teoria pela qual o início da personalidade 

civil, tem seu marco inicial a partir do nascimento com vida, mas em seu entendimento os direitos do nasci-

turo estão sujeitos a uma eventualidade, a um evento futuro e incerto, ficando ligado a uma condição sus-

pensiva, sendo esta o nascimento com vida. c) Teoria Concepcionista, é a teoria que prevalece entre os 

juristas modernos brasileiros, esta teoria sustenta que o nascituro é sim pessoa humana, e que é dotado de 

direitos resguardados por lei, direitos esses que são personalíssimos, sendo esses direitos reconhecidos 

desde o momento da concepção. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A teoria geral do Direito Civil aponta as diferenças entre as três concepções, porém continua a prevalecer 
na doutrina a teoria natalista, por ter sido mantida no Código Civil de 2002. Ocorre que a jurisprudência tem 
aceito, em alguns casos, a Teoria Concepcionista, resguardando direitos aos nascituros, porém direitos 
condicionais ao nascimento com vida. 
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                                                           RESUMO 
O treinamento de força se mostra muito eficaz na intervenção contra o diabetes tipo II. Fleck e Kreamer (1999) referem-
se a treinamento de força como tipos de exercícios, que requerem que os músculos se movam contra uma força exter-
na. Diante isso a prática do treinamento de força se faz eficaz no controle das síndromes metabólicas no caso aqui em 
discussão: diabetes mellitus II. Segundo a Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica 
(2005), a síndrome metabólica é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascu-
lares relacionados a deposição central de gordura e resistência á insulina. 
 
PALAVRAS CHAVE: efeitos, treinamento de força, diabetes tipo II 

 
INTRODUÇÃO 

O treinamento de força utiliza energia provindas de vias glicoliticas, sendo assim utilizando se das vias glico-
liticas como fonte de energia, irá diminuir a quantidade de glicose em larga escala presente no sangue. Com 
isso diminuindo e controlando os níveis glicêmicos em indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo II. 

 
  METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseando-se em revistas científicas, artigos e periódicos disponí-
veis no Google Acadêmico e Scielo, sendo associando as palavras: efeitos, treinamento de força, diabetes 
tipo II. 

 
                                              FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo Codella et al.(2018) o treinamento de força traz efeitos excelentes á saúde do portador do diabe-
tes tipo II como: força e potência muscular, hipertrofia muscular, diminuição da gordura corporal, aumento 
da densidade mineral óssea, aumento da defesa oxidante, melhor controle glicêmico, aumento á sensibili-
dade a insulina, aumento do gasto energético, aumento do desempenho cardíaco, diminuição da pressão 
arterial e melhora da qualidade vida. Diante disso vemos o quanto o treinamento de força é adequado aos 
aspectos que tange a melhor qualidade de vida do portador do diabetes tipo II, nos casos metabólicos, mor-
fológicos, vasculares e biomotores. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visível o quanto treinamento de força mostra extrema eficácia e trazem benefícios a saúde do portador de 
diabetes tipo II, sem se esquecer de trabalhar nos programas de treinamento as variáveis como os aspectos 
cardiorrespiratórios e de flexibilidade já que são também de suma importância a vida de qualquer pessoa. 
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RESUMO 
A intervenção do profissional de educação física é fundamental para reabilitação e prevenção de doenças cardiovascu-
lares, reduzindo o número de morbidade e mortalidade. A influência desses profissionais, contribui para que os cardio-
patas continuem a prática de exercícios físicos após a reabilitação, com supervisão direta ou indireta. Assim, continuar 
praticando exercícios físicos pós-reabilitação, contribui para evitar o desenvolvimento de novos eventos cardiovascula-
res e melhorar a qualidade de vida. O presente estudo tem como objetivo evidenciar a importância do profissional de 
educação física nos programas de reabilitação cardiovascular. 
 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Reabilitação; 2. Cardiovascular; 3. Educação Física. 

 
INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares (DCVs) são consideradas morbidades que envolvem o coração e vasos san-
guíneos, ou ainda, sequelas advindas de um suprimento sanguíneo vascular inadequado (FIGUEIREDO, 
RODRIGUES, et al., 2020). A prática regular de exercício físico, é recomendado como prevenção primaria 
em saúde e controle dos fatores de risco para DCVs, o exercício físico é uma atividade física planejada e 
estruturada com o objetivo de manter ou aumentar a saúde e a aptidão física. O profissional de Educação 
Física é o que apresenta formação adequada para supervisionar uma prática eficaz e segura (TRAPÉ, 
LIZZI, et al., 2018).  
 

METODOLOGIA  
Para a composição da presente revisão foi realizado um levantamento bibliográfico na base de dados Goo-
gle Acadêmico, delimitando-se o período de 2006 a 2020. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O programa de reabilitação cardiovascular (PRCV) está dividido em 4 fases, sendo a 1 intra-hospitalar e as 
fases 2 a 4 ambulatoriais. É necessário que os profissionais de educação física, tenham conhecimentos 
específicos sobre as DCVs e fisiologia do exercício (CARVALHO, MILANI, et al., 2020). Devem participar 
ativamente na prescrição e aplicação de exercícios físicos, a partir da fase 2. Sua atuação é fundamental 
nas fases posteriores da reabilitação, principalmente, no sentido de estimular o cardiopata a continuar regu-
larmente a prática de exercícios físicos. Os exercícios físicos, aeróbio e de força, promovem benefícios 
substanciais em termos de aptidão física e fatores relacionados à saúde. O treinamento aeróbio melhora o 
consumo de oxigênio (VO2max), a capacidade funcional e de forma mais eficaz modifica os fatores de risco 
relacionados às DCVs. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intervenção do profissional de Educação Física é fundamental em PRCV e este tem como ferramentas 
para melhora do quadro do paciente, atividades aeróbias e de força. 
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RESUMO 
O presente artigo relata como a atuação do profissional de educação física tem um papel importante dentro das equipes 
multidisciplinares hospitalar. O objetivo do trabalho é fazer com que os direitos de atuação do profissional de educação 
física, sejam respeitados, pois os profissionais trazem consigo um grande conhecimento de estruturas necessárias para 
uma melhor abordagem dentro dos protocolos de recuperação e reabilitação de pacientes. Sendo assim, a pesquisa 
traz informações necessárias mostrando a aptidão do profissional de educação física dentro das equipes multidisciplina-
res. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Equipe Multidisciplinar. Atuação. Educador Físico. Saúde.  

 

INTRODUÇÃO 
O profissional de Educação Física está capacitado para trabalhar junto às equipes multidisciplinares de 
saúde, pois as ações de práticas corporais podem reduzir os agravos e os danos decorrentes durante sua 
estadia dentro do ambiente Hospitalar (seja pós cirúrgico ou decorrente de outros fatores), beneficiar a re-
dução do consumo de medicamentos, favorecer a formação de organizações sociais e incentivar a interdis-
ciplinaridade. Quando se trata de protocolos de atividade física, é o profissional de Educação Física tem 
propriedade e conhecimento para melhor se relacionar com os pacientes e objetivo da atividade, além de 
ser um profissional da área saúde, mostra, com base científica, os benefícios dos exercícios físicos para os 
pacientes, trazendo segurança para que eles realizem suas atividades. 

 
METODOLOGIA 

O estudo parte de uma pesquisa bibliográfica, tendo como fonte de dados sites, artigos científicos e o acer-
vo da biblioteca da UNILAGO, UNESP e UNICAMP. Baseando-se em autores da Educação Física, Antropo-
logia e Fisiologia, ambos se centram em um referencial sociocultural.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Se faz necessário, apresentarmos a Educação Física no contexto hospitalar como um novo ramo da área da 
Educação física nas diferentes dimensões de atenção à saúde. O profissional de Ed. Física é capaz desen-
volver atividades de pesquisa e prescrição de exercícios físicos em âmbito hospitalar, apresentando auto-
nomia intelectual e espírito investigativo. Com isso, é possível destacar seu papel profissional como facilita-
dor do exercício físico para pessoas hospitalizadas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao final do presente artigo, ressaltamos a importância e a real utilidade do Profissional de Educação Física 
dentro do ambiente Hospitalar. Quais são as vantagens de conhecimento que este profissional pode trazer 
para as equipes, apresentando protocolos de reabilitação e assim diminuir os danos para o paciente. 
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RESUMO 
Nessa pesquisa observamos a popularização e o crescimento da corrida de rua. O objetivo desse trabalho é demostrar 
a popularização e desenvolvimento da corrida de rua. Visa demonstrar o crescimento dos eventos da modalidade, tanto 
em termo de estrutura, quanto em número de participantes. Procura evidenciar a corrida de rua como meio de turismo, 
uma vez que destaca-se o aumento de número de viagens em virtude do evento. A corrida de rua tornou-se parte do 
cotidiano das pessoas, onde amizades são feitas, mentes são descarregadas, boas energias são passadas, além de 
estar proporcionando saúde aos praticantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Corrida de Rua. Atividade Física. Bem-Estar. 

 

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos a corrida de rua vem ganhando muitos adeptos, além do grande aumento nos números de 
provas desse tipo de modalidade (DALLARI, 2009; OLIVEIRA, 2010; GONÇALVES, 2011). Segundo pes-
quisa realizada em 2011, naquele período a corrida de rua já era o segundo esporte mais praticado no Bra-
sil tanto por atletas amadores quanto por atletas profissionais. As corridas de rua se enquadram no conjunto 
de provas que formam a modalidade do atletismo, e por sua vez é regulamenta e regida pelas instituições 
representantes deste esporte, que no Brasil fica a cargo da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e 
internacionalmente pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF).  
 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas sobre temas relacionados à “A Populari-
zação da Corrida de Rua.” Foram incluídos trabalhos publicados no formato de livros, artigos, dissertações, 
teses, e sites especializados nessa temática de língua portuguesa. Os estudos utilizados como fonte de 
referência bibliográfica incluem publicações entre os anos de 1991 a 2021.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O estudo parte de uma abordagem minuciosa a respeito da história e evolução da prática da corrida de rua 
e também quais são as influências na vida dos seus praticantes. WEINECK (1991) destaca algumas peculi-
aridades da corrida de rua, principalmente a fácil acessibilidade. Destaca também fatores como baixo custo 
e independência dos praticantes. Ao considerar a independência, por depender apenas de si, a corrida 
permite alcançar um conhecimento do próprio corpo, e ao considerar o baixo custo, é pelo fato do praticante 
necessitar apenas de um tênis e vestimentas adequadas, como roupas leves.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esse trabalho nos mostra o grande fenômeno que a corrida de rua se tornou, passando a ser um esporte 
em que a maioria dos praticantes são amadores e não profissionais, como no início, surge também um 
grande interesse em unir a prática do esporte com turismo, e nos mostra que até mesmo a pandemia da 
Covid-19, as provas de corrida de rua não deixaram de ser realizadas, claro que ocorreram com as devidas 
adaptações, surgindo as corridas virtuais, que foi um grande sucesso.  
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RESUMO 

A alteração do perfil sociodemográfico da população brasileira, também alterou as principais causas de morte no Brasil, 
hoje o câncer de mama é considerado o segundo mais frequente no país. O aumento nos números de casos torna as 
neoplasias um problema de saúde mundial. Temos como objetivo analisar os principais achados sobre a atuação do 
enfermeiro da atenção primária à saúde na prevenção do câncer de mama. Trata-se de um estudo bibliográfico, descri-
tivo. Compreende-se a importância estimular a adesão da população femininas nos programas e políticas de conscienti-
zação para acompanhamento e rastreio com a realização do autoexame e mamografias. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Neoplasia de mama, Atenção Básica, Assistência em Enfermagem. 

 
INTRODUÇÃO 

O aumento de números de casos de câncer de mama é um problema de saúde mundial, já que é a principal 
causa de morte por neoplasias em mais de 100 países, relaciona-se essa evolução na quantidade de novos 
casos devido aos avanços da Medicina (SANTOS. et al, 2020). A APS é a principal porta de entrada dessas 
mulheres no SUS e o enfermeiros, sendo um dos pilares da APS é responsável em fazer o acolhimento das 
pacientes e garantir a implementação das políticas de saúde disponíveis (NOGUEIRA, et al, 2019). Temos 
como objetivo analisar os principais achados sobre a atuação do enfermeiro da atenção primária à saúde na 
prevenção do câncer de mama. 
 

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfico de caráter descritivo, com pesquisa nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS). Para a busca utilizamos Descritores em Ciência da Saúde (DECS) que foram: Neoplasia 
de mama, Atenção Básica e Assistência de Enfermagem. 
 

DISCUSSÕES 
Atualmente devido as altas taxas de incidências e mortalidade, as neoplasias de mama são consideradas 
um problema de saúde pública, o rastreamento e a detecção precoce tem sido a chave para um resultado 
positivo no tratamento (TEIXEIRA; NETO, 2020). A capacitação dos profissionais atuantes na Atenção Bási-
ca é um aspecto de extrema importância, os enfermeiros atuantes em Unidades Básicas de Saúde que 
receberam capacitação sobre detecção precoce do câncer de mama apresentaram melhores práticas, indi-
cando assim o quanto a capacitação influencia na melhora da assistência (MARQUES; SILVA; GUTIÉR-
REZ, 2017) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Embora já existente diversos programas e políticas de saúde que visa a redução de fatores de risco e diag-
nósticos precoce do câncer de mama, é importante estimular a adesão da população femininas nesses pro-
gramas para acompanhamento e rastreio com a realização do autoexame e mamografias. 
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RESUMO 
Brachiaria sp. é a principal forrageira utilizada na implantação de pastagens, por apresentar alta produção de fitomassa. 
Assim, é importante manter os níveis ideais de fertilidade do solo, para obter resultados satisfatórios. Cama de frango 
possui em sua composição macro e micronutrientes, matéria orgânica que melhoram o solo facilitando o crescimento 
das plantas. Objetivo do estudo foi avaliar o desenvolvimento inicial de Brachiaria ruziziensis cv. ruziziensis submetida a 
presença e ausência de cama de frango. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com dois tratamen-
tos, adubação com cama de frango (1.200 kg.ha

-1
) e testemunha. O plantio da B. ruzizienses foi realizado a lanço distri-

buído 5 kg.ha
-1

. Avaliou-se o desenvolvimento das plantas aos 7, 14 e 21 dias após emergência. Os resultados foram 
submetidos a análise estatística pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Conclui-se que a aplicação do adubo orgâ-
nico aumentou o sistema radicular e parte aérea das plantas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: adubo orgânico, forrageira, fertilidade.  

 

INTRODUÇÃO 
No Brasil a grande parte da carne bovina é produzida sobre pastagem, cuja sua área total é de aproxima-
damente de 167 milhões de hectares (EMBRAPA, 2015). As cultivares adaptadas ao clima brasileiro são 
gramíneas pertencentes ao gênero Brachiaria que proporcionam um ótimo potencial produtivo e uma gran-
de produção de massa verde. A adubação com a cama de frango contribui para o fornecimento de macronu-
trientes importantes para o desenvolvimento da planta.  Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar o de-
senvolvimento inicial de Brachiaria ruziziensis cv. ruzizienses submetida a presença e ausência de cama-
de-frango. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi realizado no município de Guapiaçu – SP. O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados, com dois tratamentos, sendo: adubação com cama de frango na dose recomendada de 1.200 
Kg.ha

-1
 e testemunha (sem aplicação). O preparo do solo foi feito de forma manual, logo em seguida foi feita 

a aplicação da cama de frango distribuindo conforme o recomendado na literatura 0,5g por m². A semeadura 
da Brachiaria ruziziensis cv. ruzizienses foi realizado a lanço distribuído 5 kg.ha

-1
 de semente. Avaliou-se o 

desenvolvimento das plantas aos 7, 14 e 21 dias após a emergência, medindo-se o comprimento de parte 
aérea e comprimento de raiz. Os resultados foram submetidos a análise estatística pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico SISVAR 5.0 (FERREIRA, 2011). 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Foi possível verificar que o comprimento de parte aérea aos 14 e 21 dias apresentaram diferença estatísti-
ca, obtendo valores maiores para a variável em ambos dos dias na presença do adubo orgânico. Verificou-
se que comprimento de raiz aos 7 e 14 dias não apresentaram resultado significativo. No entanto, aos 21 
dias o sistema radicular se desenvolveu melhor na presença da cama de frango.  O uso de cama de frango 
melhora as condições química do solo, demonstrando que esse resíduo agrega qualidades que justificam o 
seu uso como uma opção de fertilizante em pastagens.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se com esse estudo que o uso de cama de frango proporcionou aumento do sistema radicular aos 
14 e 21 dias e maior comprimento de parte aérea aos 21 dias após a emergência de plantas Brachiaria ruzi-
ziensis cv. ruzizienses. Justificando o seu uso como uma opção de fertilizante alternativo em pastagens. 
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RESUMO 
O uso de fertilizantes via solo combinados com via foliar tem sido recomendado no manejo do milho. O presente traba-
lho teve como objetivo avaliar o efeito do tratamento de sementes com enraizador no desempenho produtivo da cultura 
do milho. Delineamento experimental foi em blocos ao acaso, contendo quatro tratamentos: testemunha, biozyme nas 
doses de 6, 7 e 8 ml/kg de semente e cinco repetições. Foi avaliado o comprimento de raiz, altura de plantas, diâmetro 
de colmo, massa verde, número de grãos por espiga, número de fileiras de grãos por espiga, peso de 1000 grãos e 
rendimento em sacas.ha

-1
. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e análise de regressão utili-

zando-se do programa estatístico SISVAR. O uso do enraizador via tratamento de semente proporcionou um aumento 
no comprimento de raiz, diâmetro do colmo e massa verde das plantas. Assim como, aumento do número e peso de 
grãos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Adubação. Biozyme. Zea mays. 
 

INTRODUÇÃO 
Para a obtenção de alto rendimento, a cultura do milho necessita de um bom manejo na fertilidade do solo 
(BAHRY, 2011). Em relação aos micronutrientes, as quantidades requeridas pelas plantas de milho são 
muito pequenas. O tratamento de semente é uma alternativa para a aplicação de micronutrientes, levando 
em conta a uniformidade de distribuição de pequenas doses, que podem ser aplicadas com precisão. Obje-
tivou-se com a realização do presente estudo, determinar o efeito de tratamento da semente com enraizador 
sobre componentes de rendimento e produtividade da cultura. 
 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido em Monte Aprazível – SP, utilizou o delineamento experimental em blocos ao 
acaso contendo quatro tratamentos (T1: Testemunha, T2: Biozyme dose de 6ml/kg de semente, T3: Bio-
zyme dose de 7ml/kg de semente e T4: Biozyme dose de 8ml/kg de semente) e cinco repetições. Foi avali-
ado o comprimento de raiz, altura de plantas, diâmetro de colmo, massa verde kg.ha

-1
, número de grãos por 

espiga, número de fileiras de grãos por espiga, peso de 1000 grãos e rendimento em sacas.ha
-1

. Os dados 
foram submetidos à análise de variância pelo teste F a 5% de probabilidade e análise de regressão utilizan-
do-se do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Foi possível observar que o comprimento de raiz, diâmetro de colmo e massa verde de plantas apresenta-
ram ajuste a regressão do tipo quadrática, mostrando significância para o aumento de doses do fertilizante 
via semente. Contudo, para altura de plantas e número de fileiras de grãos não houve diferença estatística. 
A produtividade final de grãos apresentou-se estatisticamente positiva para o uso de doses crescentes do 
enraizador, devido ao fato do aumento do número de grãos por espiga, peso de grãos, e peso de mil grãos, 
o que justificam tal aumento do rendimento produtivo. Sugere-se que a maior produção pode ter sido alcan-
çada devido à maior comprimento de raiz sendo assim absorvendo mais água e nutrientes do solo para a 
planta comparado a testemunha sem o uso do enraizador. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O uso de enraizador aplicado via tratamento de semente na cultura do milho proporcionou um aumento no 
comprimento do sistema radicular, diâmetro do colmo e massa da matéria verde das plantas. O uso de do-
ses crescentes do enraizador também proporcionou o aumento do número e peso de grãos, o que justifica o 
incremento no rendimento de produção.  
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RESUMO 
Muitas indústrias alimentícias passaram a produzir alimentos plant-based para facilitar à vida cotidiana da 
população adepta a dieta. Este trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento da população sobre os 
alimentos plant-based. Pode-se observar que apenas 40% dos entrevistados sabem o que são alimentos 
plant-based, embora sejam adeptos ao consumo de grande variedade de vegetais. Assim, conclui-se que, 
por mais que as pessoas gostam e consumam os vegetais, ainda faltam ser repassadas aos consumidores 
informações para que possa aumentar o conhecimento sobre a existência de produtos industrializados de-
signados de plant-based. 
 
PALAVRAS-CHAVE: vegetais, alimentos a base de plantas, consumidores. 

INTRODUÇÃO 
A indústria de alimentos e bebidas tem passado por mudanças tecnológicas para conquistar novos merca-
dos, devido às mudanças observadas no padrão alimentar brasileiro. Atualmente. já existe conhecimento e 
tecnologia para produzir produtos à base de plantas de forma eficiente e sustentável, atendendo as deman-
das de crescimento da população sem os efeitos negativos da produção tradicional (BROAD, 2019). Por 
definição, os produtos plant-based são alimentos industrializados compostos unicamente por matérias-
primas de origem vegetal e que buscam espelhar características organolépticas e nutricionais de produtos 
de origem animal existentes, além disso, não garante que sejam mais saudáveis e/ou que devam fazer par-
te da dieta plant-based (WANKENNE, 2020). Este trabalho tem como objetivo averiguar o conhecimento da 
população sobre os produtos plant-based. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa de cunho quantitativo, buscando informações sobre o conhecimento da popula-
ção, por meio de um questionário (FONSECA, 2002). O questionário foi adaptado para a forma on-line pela 
plataforma Google forms e compartilhado pelas redes sociais. Os dados foram analisados com o auxilio da 
ferramenta Excel para o desenvolvimento de gráficos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O estudo foi composto por 97 participantes, dos quais apenas 40% responderam que sabem a definição e 
conhecem algum produto plant-based, corroborando com a resposta que deram ao serem questionados 
sobre o quanto gostam ou não de legumes e verduras. De acordo com a escala, que ia de não gostar até o 
gostar muito, menos da metade respondeu gostar muito (39,2%), além disso, 40,2% também responderam 
que consomem legumes e verduras quase todos os dias da semana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os resultados obtidos, averiguou-se que, por mais que as pessoas gostam e consumam os 
vegetais in natura e/ou minimamente processado, ainda há uma falta de informação sobre os produtos 
plant-based existentes no mercado. Assim, conclui-se que, é preciso que as indústrias invistam mais no 
marketing desses produtos, focando em sua composição e benefícios a saúde. 
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RESUMO 
As frutas são indispensáveis à alimentação humana pelo seu alto valor nutritivo, além de possuírem um sabor agradá-
vel, serem ricas em sais minerais, fibras e boa parte possui vitaminas necessárias para regular o funcionamento do 
organismo humano. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um novo produto, uma geleia à base de cenoura, 
maçã e laranja. Pode-se observar que o produto foi bem aceito pelos provadores em relação a todos os atributos, com 
índice de aceitabilidade geral de 93%. Concluiu-se que este produto teria uma ótima repercussão no mercado por ser 

um produto novo e de ótima qualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Geleia, alimentação saudável, novo produto. 

INTRODUÇÃO 
A transformação da fruta em produto industrial permite a sua preservação por período prolongado, porém 
espera-se que as propriedades benéficas ao ser humano e as características sensoriais, sejam mantidas ao 
máximo (CARDELLO; CARDELLO, 1998). Este trabalho tem como objetivo desenvolver um novo produto, 
uma geleia à base de cenoura, maçã e laranja, levando em conta seu alto potencial nutritivo e antioxidante 
sendo mais uma opção de alimento saudável 

 
METODOLOGIA 

Os ingredientes foram medidos e pesados em uma balança doméstica. Foram retiradas as cascas das ce-
nouras e das laranjas e logo após, as cenouras foram batidas junto com o suco de laranja. Após o batimen-
to, o suco obtido foi levado ao fogo. Assim que a mistura chegou ao seu ponto de fervura, foi adicionado 
lentamente o açúcar e os limões espremidos, e foi deixado apurando até virar uma consistência de geleia 
doce. O produto foi armazenado em frascos de vidros e posteriormente refrigerado. Para o marketing do 
produto, foi criado um adesivo que era colado sob a embalagem de vidro com todas as informações do pro-
duto. Para a avaliação sensorial, foram realizados testes de aceitação sensorial (teste afetivo de aceitação). 
Foi solicitado aos provadores, avaliação dos atributos: cor, sabor e textura, por meio de uma escala hedôni-
ca de 9 pontos, sendo os extremos: 1. Desgostei muitíssimo a 9. Gostei muitíssimo, bem como a intenção 
de compra e frequência de consumo 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para a geleia, foi de 95,22% para a cor; 95,22% para o sabor e 
89,67% para a textura. A média geral dos atributos foi de 93%. Verificou-se que a grande maioria dos parti-
cipantes (71%), certamente compraria o novo produto e 29% talvez comprasse/talvez não comprasse. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os resultados obtidos, a geleia de cenoura, maçã e laranja, atingiu o objetivo esperado de 
produzir um produto diferente dos produtos encontrados no mercado. De acordo com a análise sensorial, a 
geleia apresentou um índice de aceitabilidade acima de 85% nas características de sabor, textura e cor, 
sendo considerado com ótima aceitação. Conclui-se que, seria bem aceito no mercado por apresentar ótimo 
sabor, qualidade e despertar interesse no público em provar um produto inovador. 
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RESUMO 
O queijo Minas frescal é um dos queijos mais populares do País, sendo consumido por todas as camadas da população. 
É um produto de massa crua, com alto teor de umidade, não maturado e que deve ser consumido nos primeiros quinze 
dias após sua fabricação, pois é altamente perecível mesmo sob refrigeração. Existem dois tipos de riscos de contami-
nação na produção do queijo tipo frescal: o químico e o biológico. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da 
literatura sobre a produção de queijo minas frescal e identificar os riscos de contaminação durante sua produção. Atra-
vés das informações obtidas conclui-se que para a produção de queijo fresco é necessário ter um cuidado especial no 
manuseio dos utensílios para não ter contaminação direta, assim como, ser rigoroso na analise do leite utilizado como 
matéria prima, além de observar a qualidade de coalho e a utilização correta dos ingredientes. A análise de risco é uma 
ferramenta importante para a indústria produzir alimentos seguros para os consumidores finais. É também, muito impor-
tante a conscientização dos profissionais do setor de alimentos, em todos os níveis, para a necessidade da implantação 
de programas de boas práticas de fabricação e do controle permanente dos processos e seus pontos críticos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Queijo, Contaminação, Produção  

 

INTRODUÇÃO 
O queijo minas frescal é um queijo tipicamente brasileiro, originário do Estado de Minas Gerais, onde era 
produzido inicialmente de forma caseira. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Queijo, o queijo 
Minas Frescal ocupa a terceira posição entre os queijos produzidos no Brasil. A presença de resíduos de 
antibióticos trata-se de um problema de saúde publica que merece consideração especial, pois os efeitos 
tóxicos desses resíduos no leite favorecem o desenvolvimento de formas resistentes de microrganismos 
patogênicos. A contaminação microbiológica na indústria de alimentos representa um sério perigo para a 
saúde do consumidor e acarreta grandes prejuízos econômicos. Os laticínios, pela própria matéria-prima 
que utilizam e pelo alto teor de umidade nos locais de produção, são particularmente suscetíveis a essa 
contaminação. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre a produção de queijo 
minas frescal e identificar os riscos de contaminação durante sua produção. 
 

REVISÂO DA LITERATURA 
Segundo Souza et. al (2017) o queijo Minas Frescal é um dos queijos não curados mais populares e produ-
zidos no Brasil, é considerado um alimento de fácil produção, elevado consumo, porém, de consumo imedi-
ato e curta vida de prateleira devido a ocorrência de microrganismos patogênicos, sendo evidenciado um 
quadro desfavorável da qualidade deste alimento independente da sua origem. Para a produção do queijo 
há a necessidade da coagulação enzimática que é realizada através do coalho ou coagulante. A presença 
de resíduos de antibióticos pode ser considerada o principal ponto critico de controle de contaminação quí-
mica do leite, devendo ser monitorada na recepção da matéria- prima nas plataformas das industrias de 
laticínios e constitui um risco potencial a saúde do consumidor. A boa qualidade microbiológica do leite, seja 
ele pasteurizado ou cru, é fundamental para a preparação de bons queijos. A RDC n.12 estipula padrões 
legais para contaminação microbiológica em queijos, leite e água. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para a produção de queijo fresco é necessário ter um cuidado especial no manuseio dos utensílios para não 
ter contaminação direta, assim como, ser rigoroso na analise do leite utilizado como matéria prima, além de 
observar a qualidade de coalho e a utilização correta dos ingredientes.  A análise de risco é uma ferramenta 
importante para a indústria produzir alimentos seguros para os consumidores finais. É também, muito impor-
tante a conscientização dos profissionais do setor de alimentos, em todos os níveis, para a necessidade da 
implantação de programas de boas práticas de fabricação e do controle permanente dos processos e seus 
pontos críticos. 
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RESUMO 
As Boas Práticas de Fabricação (BPF) abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de 

alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com 

os regulamentos técnicos. As embalagens destinadas ao contato direto com o alimento, devem ser fabricadas em con-

formidade com as Boas Práticas de Fabricação. O objetivo deste trabalho foi descrever o método prático para implanta-

ção das Boas Práticas de Fabricação, visando a segurança e melhoria contínua da qualidade das embalagens destina-

das a entrar em contato direto com o alimento. A elaboração dos documentos foi realizada de forma detalhada, aten-

dendo as normas reguladoras e servindo de guia para um desempenho constante.  Foram elaborados e aplicados os 

Procedimentos Operacionais Padrão nas operações de manipulação das embalagens, bem como critérios que definam 

o padrão de identidade dos produtos oferecidos, a fim de garantir que as embalagens produzidas cheguem aos clientes 

livres de qualquer tipo de contaminação e atendendo aos quesitos de qualidade exigidos. 

PALAVRAS-CHAVE: BPF, Embalagens, Alimentos.  

 

INTRODUÇÃO 
As embalagens destinadas ao contato direto com o alimento, devem ser fabricadas em conformidade com 
as Boas Práticas de Fabricação, onde os materiais utilizados não sejam fonte de contaminação química 
pela migração de substâncias indesejáveis ou contaminantes ao produto, acima do limite de migração, 
quando este é estabelecido pela legislação vigente (ANVISA 91/2001). O objetivo deste trabalho foi descre-
ver o método prático para implantação das Boas Práticas de Fabricação, visando a segurança e melhoria 
contínua da qualidade das embalagens destinadas a entrar em contato direto com o alimento. 
 

METODOLOGIA 
Para dar início ao processo de implantação, foi determinado o colaborador responsável para  desempenhar 
a função de coordenador geral das Boas Práticas de Fabricação. A elaboração dos POPs foi realizada de 
forma detalhada, atendendo as normas reguladoras e servindo de guia para um desempenho constante.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Foram elaborados e aplicados os Procedimentos Operacionais Padrão nas operações de manipulação das 
embalagens, bem como critérios que definam o padrão de identidade dos produtos oferecidos, a fim de 
garantir que as embalagens produzidas cheguem aos clientes livres de qualquer tipo de contaminação e 
atendendo aos quesitos de qualidade exigidos. Diante elaboração dos documentos, foi-se realizado treina-
mentos com os colaboradores, visando a conscientização e capacitação dos mesmos ao manipular as em-
balagens. Além dos treinamentos, foram elaboradas check list para inspeção dos cumprimentos dos proce-
dimentos adotados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As indústrias devem fornecer alimentos seguros e adequados para o consumo, garantindo que estes não 
sejam fonte de contaminação que possa causar danos à saúde do consumidor, quando preparados e con-
sumidos de acordo com a sua intenção de uso. Neste contexto, as embalagens e seus materiais não devem 
constituir riscos à saúde de quem consome o alimento. A especificação técnica e a composição da embala-
gem devem garantir proteção adequada aos alimentos, minimizando contaminações química, física e micro-
biológica, prevenindo danos e possibilitando a rotulagem adequada. As embalagens inteligentes são outra 
opção de garantir a segurança alimentar. 
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RESUMO 
Atualmente, a busca por alimentos de fácil manuseio, já lavados, cortados, sem cascas, talos e sementes vem crescen-
do a cada dia. Com isso os alimentos minimamente processados vêm ganhando grande espaço no mercado. Um produ-
to que passa por processos mínimos, buscando qualidade e praticidade para o consumidor, sendo assim uma tendência 
do século XXI. Contudo, vale ressaltar uma grande importância na industrialização desse produto, a segurança microbi-
ológica do alimento minimamente processado, ela precisa passar obrigatoriamente pelas condições higiênico-sanitárias 
do pessoal, utensílios, equipamentos envolvidos no processamento e também na estrutura da instalação. Além de todos 
esses cuidados com a segurança microbiológica dos mesmos, esses tipos de alimentos precisam ser rigorosamente 
selecionados, ou seja, frescos, colhidos no ponto ideal de maturação, sem manchas, cascas lisas e com cores homogê-
neas por todo o produto para assim levar até a mesa do consumidor um produto seguro e pratico. Assim o objetivo 
dessa revisão de literatura foi mostra o crescimento e o desenvolvimento desse tipo de alimento como uma tendência 
de mercado. Diante dos dados apresentado, pode-se concluir, que os alimentos minimamente processados proporcio-
nam ao consumidor, praticidade, agilidade ao preparar uma refeição, além de permitir a manutenção de alimentos com 

as mesmas características de produtos frescos em relação a qualidade nutricional e sensorial.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentos, Processamento, Mercado. 

INTRODUÇÃO 
A busca por alimentos de fácil manuseio, já lavados, cortados, sem cascas, talos e sementes vêm crescen-
do a cada dia. Com isso os alimentos minimamente processados vêm ganhando grande espaço no merca-
do. Um produto que passa por processos mínimos, buscando qualidade e praticidade para o consumidor. 
Os alimentos minimamente processados podem proporcionar ao consumidor um alimento semelhante ao 
fresco, com uma vida útil prolongada, garantindo uma segurança, e assim mantendo as qualidades nutricio-
nais e sensoriais dos mesmo. O presente trabalho teve como objetivo, mostrar o crescimento e o desenvol-
vimento dos alimentos minimamente processados como uma tendência de mercado. 
 

REVISÂO DA LITERATURA 
As frutas e hortaliças minimamente processadas constituem uma classe de alimentos que está se desenvol-
vendo de forma rápida e importante. Esse crescimento esta relacionado principalmente a mudanças de 
hábito alimentar dos consumidores, que visam cada vez mais praticidade e produtos frescos. Castilho Pizar-
ro, Benedetti, Haj-Isa (2006) enfatizam que as vantagens para os consumidores de produtos minimamente 
processados são: maior praticidade no preparo de alimentos na redução do desperdício devido principal-
mente ao descarte de partes indesejáveis, maior segurança na aquisição de produtos limpos e embalados, 
fazendo com que o consumidor adquira somente o que precisa além de saber exatamente a procedência do 
produto e escolher as marcas que lhe convier. Para que haja segurança nos alimentos, é necessário que se 
utilize de ferramentas para diminuir a ação microbiana, sendo os programas de BPF e APPCC os mais utili-
zados. O BPF tem a função de assegurar o ambiente onde será fabricado o produto, os funcionários e qual-
quer outro fator que esteja relacionado ao alimento, estes devem ser monitorados para que estejam em 
condições favoráveis para a produção (SILVA & VIEIRA, 2017).         
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os alimentos minimamente processados proporcionam ao consumidor, praticidade, agilidade ao preparar 
uma refeição, além de permitir a manutenção de alimentos com as mesmas características de produtos 
frescos com relação a qualidade nutricional e sensorial. 
 

REFERÊNCIAS 
CASTILHO PIZARRO, C. A, BENEDETTI, B. C, HAJAISA, N. M. A. Avaliação do melão minimamente pro-
cessado armazenado em diferentes temperaturas e embalagens. Revista Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos, v. 26 n. 2, p. 246-252, abri-jun, 2006. 
 
SILVA, I. C. P.; VIEIRA, S. L. V. Alimentos Minimamente Processados: Práticas de Produção e Riscos de 
Contaminação. Arquivos do MUDI, v 21, n 01, p. 26-38, 2017. 

 



 

 

BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO EM INDÚSTRIA ALIMENTÍCIAS 
 

OLIVEIRA, Rafael Ricardo - Discentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO 
 
BUENO, Silvia Messias - Docentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO 
 
 

RESUMO 
As Boas Práticas de Laboratório envolvem um conjunto de medidas preventivas e corretivas tomadas para minimizar e 
eliminar os erros praticados nos laboratórios, tornando os resultados das análises completamente confiáveis. O Objetivo 
deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre a aplicação das BPL em indústria alimentícias sobre aspectos 
básicos relacionados às boas práticas e segurança nos laboratórios, assegurando a integridade dos usuários, conserva-
ção das instalações e equipamentos e proteção do meio ambiente. Após analise bibliográfica pode-se concluir que as 
Boas Práticas de Laboratório são essenciais e de grande importância para o bom funcionamento de um laboratório, pois 
pode-se associar as boas práticas ao aumento da qualidade e confiança das análises realizadas nas industrias de ali-
mentos,  o cuidado com o meio ambiente e a segurança do analista 
 
PALAVRAS-CHAVE: Boas Práticas, Laboratório, Segurança.   

INTRODUÇÃO 
Para obtenção da qualidade das análises realizadas em laboratórios é preciso que haja padronização dos 
processos. A padronização refere-se tanto aos métodos quanto aos materiais utilizados e, a esse conjunto 
de normas denominamos Boas Práticas de Laboratório (BPL). Na indústria de alimentos, em particular, 
as BPL são cruciais, já que os riscos de contaminação precisam ser reduzidos ao máximo para evitar preju-
ízos financeiros e o comprometimento da saúde e do bem-estar de toda a sociedade. Para a eficiência do 
setor produtivo, portanto, é fundamental adequar-se às regras. O objetivo deste trabalho foi realizar uma 
revisão da literatura sobre a aplicação das BPL em indústria alimentícias sobre aspectos básicos relaciona-
dos às boas práticas e segurança nos laboratórios, assegurando a integridade dos usuários, conservação 
das instalações e equipamentos e proteção do meio ambiente. 
 

REVISÂO DA LITERATURA 
A BPL é um conjunto de normas, procedimentos e atitudes de segurança que visam minimizar ou zerar os 
acidentes em laboratório, prevenindo riscos ao colaborador ali empregado e aos demais. No ambiente labo-
ratorial, uma série de situações e atividades com fatores potenciais se acentua na presença de agentes 
contaminantes (DE ARAÚJO, 2019). As Boas Práticas de Laboratório (BPL) é a organização dos procedi-
mentos que se aplicam, por exemplo, para os processos que estão envolvidos no dia a dia de um laborató-
rio, seja ele de pesquisa ou de uma empresa, visando um maior controle da qualidade. Nos laboratórios, as 
BPL estão incluídas desde o modo no qual o laboratório é planejado, passando pelos procedimentos que 
são executados nele, até chegar na sua monitoração, com registros e relatos. As práticas de BPL são usa-
das principalmente para garantir a melhoria dos processos e, também para fazer a validação de qualquer 
resultado proveniente de toda e qualquer análise que foi realizada (QUIMICA JR, 2019). A confiabilidade 
das analises efetuadas sob as normas de BPL utilizados para registro de produtos fornece maior segurança, 
principalmente no que tange à análise de risco decorrente da utilização dos mesmos, proporcionando im-
pactos positivos na preservação da saúde da população e meio ambiente.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se concluir que as Boas Práticas de Laboratório são essenciais e de grande importância para o bom 
funcionamento de um laboratório, pois pode-se associar as boas práticas ao aumento da qualidade e confi-
ança das análises realizadas,  o cuidado com o meio ambiente e a segurança do analista.  As práticas de 
BPL são usadas principalmente para garantir a melhoria dos processos e a confiabilidade das analises efe-
tuadas sob as normas de BPL proporcionam maior segurança, principalmente na área alimentar, na preser-
vação da saúde da população e meio ambiente. 
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RESUMO 
A segurança nas diversas etapas da cadeia produtiva de alimentos sempre foi de grande relevância para as indústrias e 
para os consumidores. Neste contexto, novos conceitos e metodologias têm surgido no setor, como os temas Food 
Defense – Defesa dos alimentos – e Food Fraud – Defesa contra fraudes. Enquanto a Segurança dos Alimentos trata de 
contaminação não intencional, Food Defense relaciona-se à contaminação proposital dos alimentos por agentes biológi-
cos, químicos, físicos ou radiológicos. Estratégias de implementação de Food Defense são de extrema importância em 
indústria de alimentos para garantir e também conquistar novos mercados. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi 
aprofundar o conhecimento sobre os temas Food Defense e Food Fraud. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Segurança dos Alimentos. Food Fraud. Food Defense. 

 

INTRODUÇÃO 
A segurança dos produtos alimentícios sempre constituiu uma preocupação central aos olhos dos cidadãos 
e das entidades responsáveis; é também uma condição necessária ao reforço da proteção aos consumido-
res. Nas últimas décadas, o tema tem ganhado cada vez mais atenção. A Segurança dos Alimentos é a 
garantia de que o alimento não causará danos ao consumidor quando é preparado e/ou consumido segun-
do sua intenção de uso. Garantir a confiança dos consumidores e a qualidade dos produtos, ao implementar 
medidas de segurança na produção de alimentos, é uma necessidade obrigatória e que deve ser gerida e 
monitorada na totalidade da cadeia alimentar (FORTIN, 2016). 
 

METODOLOGIA 
Em virtude da importância da Segurança dos Alimentos na cadeia produtiva e dos constantes aprimoramen-
tos no assunto, o presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de uma revisão bibliográfica abor-
dando especificamente os temas Food Defense e Food Fraud. O estudo foi conduzido por meio de revisão 
sistemática abordando o assunto publicado nacional e internacionalmente nos últimos 5 anos, além de levar 
em considerações diretivas desenvolvidas internacionalmente por órgãos ligados à Segurança dos Alimen-
tos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Enquanto a Segurança dos Alimentos trata de contaminação não intencional, Food Defense visa medidas 
de proteção para mitigar casos de contaminação intencional ou maliciosa em alimentos, protegendo organi-
zações, produtos e instalações de sabotagens e até mesmo do terrorismo (WHO, 2002; PRAIA, HENRI-
QUES, 2021). O Food Fraud, por sua vez, é tem por objetivo evitar ações executadas para adicionar ou 
ajustar um ingrediente ou alimento, empregando substâncias proibidas, estranhas, de qualidade e/ou valor 
inferior; rótulos incorretos ou falsificados também constituem uma prática. A fraude pode ser executada com 
o intuito de mascarar a verdadeira origem do produto, propiciando o acesso do produto ao mercado ou le-
vando a preços mais elevados.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Embora a defesa dos alimentos não seja um requisito legalmente exigido no Brasil, sua aplicação é de su-
ma importância na proteção contra fraude alimentar e atividades maliciosas que impactam na produção de 
alimentos seguros. Deste modo, constituem ações de suma importância na cadeia produtiva de alimentos. 
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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo apresentar os resultados de um teste realizado em uma empresa processadora 
de pescado na cidade de Santa Fé do Sul, analisando a dinâmica de industrialização do pescado sob o ponto de vista 
de evitar tentativa de fraudação, como absorção de água no pescado e estipular uma temperatura adequada que venha 
facilitar o processo de congelamento. A metodologia utilizada foi a aplicação de gráficos contendo as informações sobre 
a temperatura da água, temperatura do produto e peso do produto, possibilitando assim, a coleta de dados e sua tabu-
lação para aplicação do teste t de Student. É possível concluir que, houve um ganho de peso dos filés no início do pro-
cesso de resfriamento, porém este ganho foi perdido, quando comparado ao peso final dos filés após a etapa de conge-
lamento, constatando que não houve absorção de água e ganho de peso, portanto sem indícios de fraudações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pescado, adulterações, fraudes, falsificações 

 

INTRODUÇÃO 
O maior desafio das organizações na atualidade, diz respeito à redução dos custos de produção e princi-
palmente, ao aumento dos lucros. As fraudes têm se tornado recorrente na indústria de pescado, essas 
práticas ocorrem por fatores como, o aumento da lucratividade ou fuga de taxações por pesca de espécies 
em defeso (REBOUÇAS; GOMES, 2017). Sendo assim, esse trabalho, teve como objetivo evitar tentativa 
de fraudação como absorção de água no pescado e estipular uma temperatura adequada que venha a faci-
litar o processo de congelamento. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a coleta de dados por 10 dias, por meio de aplicação de gráficos. 
Os materiais utilizados foram: termômetro digital tipo espeto, braçadeiras de nylon, placa plástica de sinali-
zação do teste e filés de tilápia in natura. O teste utilizado para obtenção dos resultados, foi o teste t de 
Student, para amostras pareadas. Para realização do mesmo, utilizou-se uma variável 1, que era o grupo 
controle tendo a temperatura e o peso iniciais das medições e a variável 2, que era o grupo exposto no qual 
as temperaturas e pesos foram apresentados a um intervalo de tempo antes do congelamento que foi medi-
do de 15 em 15 minutos até atingir 55 minutos de medição. Após o congelamento, o intervalo de tempo foi 
de 30 em 30 minutos até atingir 2 horas de medição. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Pelos resultados apresentados na aplicação do teste t de Student, houve um ganho de peso dos filés no 
início do processo de resfriamento, porém este ganho foi perdido quando comparado ao peso final dos filés 
após a etapa de congelamento, constatando que não houve absorção de água e ganho de peso. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mediante as informações obtidas, é possível concluir que como não houve absorção de água e nem ganho 
de peso ao final no experimento, não houve indícios de fraudação, portanto o desenvolvimento desse estu-
do e seu resultado, foram satisfatórios atingindo assim o objetivo inicial do trabalho, afim de evitar possíveis 
fraudações no processo. 
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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo, descrever a implantação de algumas ferramentas de qualidade para solucionar 
o problema de vida de prateleira da tilápia recheada, produzida em uma empresa de pescados na cidade de Bady Bas-
sit. O desenvolvimento do trabalho seguiu os seguintes passos: Levantamento de possíveis fatores que interfiram na 
qualidade do produto usando a ferramenta dos 5 porquês; Definição da causa do problema, através de uma reunião 
feita com a equipe, organizando as ideias no Diagrama de Ishikawa; Elaboração do plano de ação, onde foi acompa-
nhado todo o processo de fabricação da tilápia recheada, assim como o preparo do seu recheio; Coleta de dados e 
Análise de resultados. Os resultados apresentados foram melhores para o produto final, sem prejudicar a linha de pro-
dução e também houve uma melhora nos lucros da empresa, pois agora não se tem gastos excessivos com matéria-
prima e nem desperdícios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ferramentas da qualidade, tilápia recheada, vida de prateleira. 

 

INTRODUÇÃO 

As empresas cada vez mais vêm buscando a excelência na qualidade do seu produto, entende-se que a 
qualidade, se associa como a definição de não conformidades e especificações, ou seja, a adequação ao 
padrão, passando para a visão de atendimento ao cliente buscando a sua satisfação entregando produtos 
com qualidade .As ferramentas da qualidade são meios que facilitam a resolução de problemas que possam 
interferir no bom desempenho de um processo, produto ou serviço, e permitem que a melhoria contínua seja 
aplicada a uma organização. É através da utilização das ferramentas da qualidade que as organizações 
conseguem identificar a causa de um problema e desta forma, tomar decisões para a resolução do mesmo 
(PACHECO; SAMPAIO; RODRIGUES, 2011). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste trabalho foi a aplicação das ferramentas da qualidade juntamente com a cole-
ta de dados para observar se haveria melhora na conservação do produto final. As ferramentas utilizadas 
foram os 5 porquês para se ter a definição do problema, Diagrama de Ishikawa para melhor visualização da 
causa raiz e o Plano de ação para saber o que seria feito para melhoria do problema em questão. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Observando a produção, verificou-se que a farofa, que é uma matéria-prima que possui alta absorção de 
água, estava absorvendo a umidade do peixe, prejudicando assim a conservação do produto final. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho foi um experimento de curta duração, onde juntamente com ferramentas da qualidade, 
como monitoramento de produção, análise e coleta de dados, observou -se que se pode reduzir a quantida-
de de perdas de produto acabado. Conclui-se ainda que, as medidas tomadas quando aplicadas continua-
mente, tornariam os resultados melhores e mais assertivos, tendo assim uma otimização na produção da 
empresa sem gastos excessivos e desperdícios com a matéria-prima. 
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RESUMO 
Na cadeia de produção de alimentos, requisitos e sistemas de gerenciamento de riscos foram criados para controlar 
contaminações e proteger a saúde humana. Os consumidores estão cada vez mais preocupados em adquirir alimentos 
que não causem danos à sua saúde e, para atender a esse anseio, algumas empresas do segmento estão buscando 
implantar sistemas de gestão, de forma a garantir a segurança dos produtos. O desenvolvimento deste trabalho teve 
como objetivo, estudar os instrumentos de segurança da qualidade aplicados no envase de açúcar granulado de uma 
agroindústria do interior paulista. Foram abordadas as ferramentas da qualidade como o estudo do ponto crítico de 
controle aplicados no envase, preenchimento de formulários para controle de qualidade e a rastreabilidade do produto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade, gerenciamento, envase, açúcar granulado. 

 

INTRODUÇÃO 
O açúcar está presente em diversas formas, na confecção de doces e salgados, além de ser fundamental 
para outras indústrias como a de cosméticos, de tintas e a farmacêutica. O processo de fabricação de açú-
car engloba um conjunto de operações unitárias que visam atender requisitos obrigatórios de especificações 
da qualidade do açúcar produzido, sendo determinantes parâmetros de avaliação do processo (TEREOS, 
2021). O desenvolvimento deste artigo tem como objetivo, estudar os instrumentos de segurança da quali-
dade aplicados no envase de açúcar granulado de uma agroindústria do interior paulista. 

 
METODOLOGIA 

No processo de produção de açúcar, o produto passa por diversas etapas, sendo a flotação a primeira eta-
pa, onde são retirados os resíduos e sujeiras da calda e, em seguida, filtrado. Após a filtração, o produto é 
direcionado aos cozedores, onde é feito um processo de cozimento adicionando mel, água e xarope, até 
formar pequenos cristais de açúcar. Após o término do cozimento, o produto é direcionado, através de tubu-
lações, até as centrifugas de açúcar, que irão separar o mel dos cristais de açúcar, sendo o mel usado no 
reprocesso e o açúcar, transportado por esteiras até os secadores para a retirada de umidade. Depois da 
secagem, o produto é encaminhado às esteiras onde passam por instrumentos de segurança, retirando 
qualquer impureza através de separadores magnéticos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

A grade magnética é um sistema de feixe tubular e são usadas para separação de material ferroso contido 
no açúcar; esses instrumentos de segurança, são instalados em esteiras de lona que transportam açúcar. 
Quando há grande concentração de materiais ferrosos no açúcar, o mesmo é encaminhado para o repro-
cesso, onde passa por filtragem e cozimento novamente e, os materiais ferrosos, são descartados. O detec-
tor de metal é um instrumento de segurança instalado na saída do envase de açúcar, Caso aja detecção de 
contaminantes no produto, o lote é separado, inspecionado e protocolado em formulários para o controle de 
qualidade.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os pontos críticos de controle como grade magnética e detectores de metal no processo de envase, são 
importantes pois, agem diretamente na segurança do produto, evitando que materiais contaminantes pas-
sem para o cliente consumidor. Esses dados são importantes para a empresa pois, garantem os certificados 
de qualidade que são exigência de muitos clientes, garantindo a qualidade do produto. 
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RESUMO 
O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, 23% de todas as fábricas se concentram no Brasil, além de 49% de 
toda exportação mundial, com 666,8 milhões de toneladas na safra 2019/20, sendo o estado de São Paulo responsável 
por 55,24% de toda produção do país. A cana-de- açúcar passa por várias etapas até a produção de seu produto final, 
passando por diferentes processos e tecnologias que são aplicadas durante o seu percurso de preparo do solo, planta-
ção de mudas, prevenção de pragas e fertilização e irrigação. A segunda etapa consiste em retirar essa cana e trans-
portar até a usina, onde irá ser processada. Hoje em dia as agroindústrias que trabalham com refinaria, estão cada vez 
mais procurando tecnologia para melhorar a produção de seus produtos garantindo qualidade e confiabilidade para seu 
consumidor. Este artigo teve como objetivo mostrar o processo de produção de diferentes tipos de açúcares: açúcar 
refinado granulado, refinado amorfo, refinado glacê, açúcar líquido e açúcar invertido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Açúcar, produção, qualidade 

 

INTRODUÇÃO 
O açúcar está presente em diversas formas, na confecção de doces e salgados, além de ser fundamental 
para outras indústrias como a de cosméticos, de tintas e a farmacêutica. O processo de fabricação de açú-
car engloba um conjunto de operações unitárias que visam atender requisitos obrigatórios de especificações 
de qualidade do açúcar produzido, sendo determinantes parâmetros de avaliação do processo (TEREOS, 
2021). O presente estudo teve como objetivo abordar a produção de diversos tipos de açúcar e seus pro-
cessos, mais especificamente, o processo geral de cada produto (açúcar refinado granulado, açúcar refina-
do amorfo, açúcar glacê, açúcar líquido e açúcar invertido). 
 

METODOLOGIA 
Abordar a produção de diversos tipos de açúcares e seus processos, mais especificamente, o processo 
geral do açúcar refinado granulado, açúcar refinado amorfo, açúcar glacê, açúcar líquido e açúcar invertido, 
em uma refinaria situada na região noroeste paulista, com dados de implantação de cuidados do produto, 
afim de manter a qualidade para a venda ao cliente. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Para a avaliação da qualidade de açúcar, é necessário analisar os parâmetros físico-químicos, microbiológi-
cos, microscópicos e sensoriais. É importante destacar que a não conformidade a estes parâmetros, repre-
sentam riscos para a saúde dos consumidores. O único fator que pode influenciar na decisão de compra de 
uma marca ou de outra, é o índice de cor ICUMSA, de caráter visual, através do qual o consumidor pode 
optar por um açúcar mais branco. Para cada tipo de produção a refinaria precisa seguir um padrão, sugerido 
pelo ministério da agricultura que estabelece o regulamento técnico do açúcar (GOVBR, 2018). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A principal pesquisa desse trabalho foi mostrar o processo de produção de diferentes tipos de açúcar em 
uma refinaria, mostrando a implantação de cuidados do produto, afim de manter a qualidade para a venda 
ao cliente. O setor da Refinaria por ser o setor responsável pela produção e entrega dos principais produtos 
da companhia, garante qualidade e confiabilidade na venda do produto no mercado internacional e nacional.  
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RESUMO 
Em virtude da necessidade de melhora no processo produtivo de molhos de pimenta, este trabalho constituiu um estudo 
de caso com objetivo identificar as causas da não conformidades apresentadas na coloração do produto produzido em 
uma indústria do segmento alimentício, propondo soluções. Foram coletados dados de cor, pH, acidez e teor de sólidos 
solúveis do produto, que foram agrupados e analisados empregando as ferramentas Brainstorming e Diagrama de Ishi-
kawa. Foi empregado o Microsoft Excel (Microsoft, 2010) para avaliação dos dados e desenvolvimento dos Diagramas. 
As alterações de cor ocorreram 52,6% das vezes em lotes produzidos com polpas de Jalapeñas compradas. Os pro-
blemas mais recorrentes foram aqueles relacionados à matéria-prima, em particular ao grau de maturação das pimen-
tas. Maior rigor no controle da matéria-prima faz-se imprescindível, bem como qualificação de fornecedores para soluci-
onar o problema encontrado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pimenta. Ferramentas da qualidade. Molho de pimenta. Alteração de cor. 

INTRODUÇÃO 
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, molhos “são produtos em forma líquida, pastosa, 
emulsão ou suspensão à base de especiarias e ou temperos e ou outros ingredientes, fermentados ou não, 
utilizados para preparar e ou agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas” (BRASIL, 2005). No caso 
particular de molho de pimenta, eles constituem importante forma de conservação e consumo da matéria-
prima. Para melhor observar o processo, sistematizar os dados e analisar com maior clareza as principais 
falhas que podem ocorrer durante a produção são utilizadas nas indústrias ferramentas da qualidade. As-
sim, o objetivo deste trabalho foi efetuar um estudo de caso usando ferramentas da qualidade para identifi-
car as causas de alteração de cor em molhos de pimentas e propor soluções. 
 

METODOLOGIA 
O estudo foi efetuado com informações de janeiro a dezembro de 2020. Foram coletados dados de pH, 
acidez, sal e teor de sólidos solúveis das matérias-primas, que foram agrupados e analisados empregando 
as ferramentas Brainstorming e Diagrama de Ishikawa. Para tanto, foi empregado o Microsoft Excel (Micro-
soft, 2010) para avaliação dos dados e desenvolvimento dos Diagramas. 
 

DISCUSSÕES 
Os problemas mais recorrentes foram aqueles relacionados à matéria-prima, em particular ao grau de matu-
ração das pimentas, que foi avaliado em função do teor de sólidos solúveis e acidez constituindo, respecti-
vamente, alterações em 73,7% e 52,6% das ocorrências. Como o processo de maturação das pimentas não 
é uniforme, faz-se necessária a colheita dos frutos em seu grau máximo de maturação, evidenciando a pre-
sença de pigmentos carotenoides que resultam na coloração vermelha em maior quantidade do que aque-
les amarelados, para que possam ser empregados na produção dos molhos resultando produtos adequa-
dos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É imprescindível o maior controle dos parâmetros físico-químicos da matéria-prima para a obtenção dos 
molhos de coloração desejável na empresa. Inspecionar o grau de maturação dos frutos, avaliando mais 
criteriosamente o teor de sólidos solúveis e a acidez, é um aspecto imprescindível, bem como a qualificação 
de fornecedores para sanar os problemas de cor no produto acabado.  
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RESUMO 

A partir desse trabalho entende-se que o desenvolvimento de metodologias analíticas fundamentadas em práticas mais 
dinâmicas e modernas, associados a um preparo de amostra e amostragem adequada, podem conferir vantagens ope-
racionais de grande valor e grande eficiência a análise, o que, no ambiente de amostras de controle de qualidade de 
alimentos, reflete em maior qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor e competitividade aos produtores nacio-
nais de alimentos, resultando no fortalecimento da segurança alimentar e na segurança do alimento. Foram feitas análi-
ses cromatográficas para atender as necessidades dos tais alimentos para melhorar o plantio e também a vida de prate-
leira do produto acabado feito através da matéria prima 
 
PALAVRAS-CHAVE: Multimicotoxinas, Cromatografia Líquida, Controle de Qualidade, Segurança do Alimento. 

INTRODUÇÃO 
Segundo Quinton and Kennedy (2001), os avanços recentes da técnica de cromatografia líquida, tem cola-
borado para a sua consolidação como uma das principais técnicas analíticas no controle de segurança e 
qualidade de alimentos. Tornando mais simples e eficiente a determinação dos mais diversos contaminan-
tes. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar a eficiência da cromatografia líquida e o desenvolvimento 
de métodos analíticos para determinação de multimicotoxinas em bebidas vegetais. A utilização da técnica 
adere a quantificação e o controle de qualidade de bebidas vegetais presentes no cotidiano da população 
brasileira para segurança alimentar.  
 

METODOLOGIA 
Este trabalho baseou-se na importância da cromatografia liquida de alta eficiência e UHPLC a ser capaz de 
realizar a determinação de multimicotoxinas em bebidas vegetais presentes na alimentação cotidiana das 
pessoas. A quantificação foi realizada através da técnica de cromatografia líquida de ultra performance aco-
plada a um espectrômetro de massas diante do preparo de amostras para uma avaliação comparativa de 
contaminantes através do método analítico desenvolvido.  
 

DISCUSSÕES 
Assim, foram feitas análises de multimicotoxinas em amostras de café torrado, aveia, amendoim, arroz, 
castanha de caju, milho, soja e coco. A condição de extração que oferece melhor eficiência de extração que 
aplica a solução composta por 9:1 (v/v), esta condição ainda apresenta dispersão reduzida de seus resulta-
dos, estimados pelo desvio padrão relativo. Esta condição, portanto, foi escolhida para o método analítico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar de ser uma análise cara, requer um alto investimento tanto da empresa quanto do cliente para reali-
zá-la, a cromatografia líquida de alta eficiência apresenta uma alta capacidade de determinar as multimico-
toxinas de bebidas vegetais e para o controle de qualidade desse tipo de alimento. Além disso, laboratórios 
por todo mundo realizam análises de multimicotoxinas em bebidas vegetais, desde a área técnica até o 
setor comercial. Um alto conhecimento químico e também de BPL, sempre será agregado para essas análi-
ses, tornando cada vez mais confiável e com maior êxito na quantificação dos analíticos.  
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RESUMO 
A alta no uso de agrotóxicos, impulsionada pelo avanço do agronegócio, fez o Brasil disparar no ranking de países com 
a população que mais consome agrotóxicos no mundo. Ano após ano em busca de romper barreiras e atingir altos ní-
veis de produção, o uso indiscriminado desses compostos implica em grandes despesas à saúde pública, visto que está 
diretamente ligado à maior ocorrência de doenças em consumidores e agricultores que tiveram contato direto com os 
mesmos. A Cromatografia Gasosa despontou como uma ferramenta no acompanhamento e controle do uso de agrotó-
xicos em alimentos, acoplada aos diversos detectores disponíveis ela pode separar e quantificar uma grande quantida-
de de compostos de maneira rápida e eficiente, podendo ser uma aliada à segurança dos alimentos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cromatografia Gasosa, Segurança dos Alimentos, Agrotóxicos. 

 
INTRODUÇÃO 

O sistema produtivo agrícola renova a cada ano seus meios de produção e suas atividades. No intuito de garantir esta 

renovação e aumento da produção, muitos produtores utilizam agrotóxicos, a fim de garantir consumo e 
competitividade entre os países (MAZOYER; ROUDART, 2008). Devido aos efeitos toxicológicos provoca-
dos pelos agrotóxicos, o acompanhamento e a quantificação destes agrotóxicos são de extrema importân-
cia. A técnica da cromatografia gasosa visa possibilitar a identificação, quantificação e separação rápida do 
maior número de constituintes em misturas complexas. Muitos estudos a utilizam para determinação de 
diferentes compostos presentes no alimento por disponibilizar uma gama de detectores (captura de elétrons, 
fotométrico de chama, espectrometria de massa, etc. Esse artigo tem por finalidade apontar através de revi-
são bibliográfica a importância da técnica Cromatografia Gasosa (GC), acoplada aos diversos tipos de de-
tectores disponíveis, como ferramenta para identificar a presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos 
para garantia da segurança alimentar. 
 

METODOLOGIA 
Isolar substâncias químicas específicas em agrotóxicos. A escolha do sistema de detecção dependerá do 
tipo de substância a ser analisada, ou seja, quais elementos estão presentes nos ingredientes ativos dos 
agrotóxicos. O mais utilizado atualmente e que apresenta melhores resultados em termos de eficiência, é a 
espectrometria de massas. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) analisou durante o primeiro ano 
de atividade 2003, nove produtos: alface, banana, batata, cenoura, laranja, maçã, mamão, morango e toma-
te. Os nove produtos foram analisados em relação à presença de 91 diferentes ingredientes ativos. Neste 
primeiro ano, as amostras de morango apresentaram o maior índice de contaminação, sendo determinada a 
presença dos ingredientes ativos Azoxistrobina, Captana, Diclorvós, Dicofol, Dimetoato, Ditiocarbamatos, 
Endosulfam, Fentiona, Forato, Iprodiona, Pirazofós, Procimidona, Procloraz, Tetradifona e Vinclozolina. Um 
alto grau de contaminação foi também verificado em amostras de tomate, maçã e mamão. No ano seguinte 
a análise das amostras mostrou uma diminuição drástica na presença de agrotóxicos em tomate. Um au-
mento no índice de contaminação foi verificado em amostras de mamão e morango, onde houve aumento 
de 19,50% para 37,66%, no mamão, e um aumento de 46% para 54,44% no morango. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Buscando produzir mais e combater vetores e doenças, a agropecuária evoluiu suas técnicas e incorporou 
aos seus sistemas produtivos insumos como os agrotóxicos. Após anos, as consequências desastrosas do 
uso desenfreado desses produtos começaram a surgir e com elas a preocupação dos órgãos de saúde e do 
meio ambiente. As técnicas cromatográficas, em especial a Cromatografia Gasosa, estão sendo largamente 
utilizada nesse tipo de análise. 
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RESUMO 
A qualidade microbiológica do molho de tomate foi avaliada por meio da análise de bactérias aeróbias mesófilas, coli-
formes totais, coliformes fecais e bolores e leveduras, sendo estes os micro-organismos indicadores. Verificou-se resul-
tado incontável de colônias nas análises de bactérias aeróbias mesófilas e também para bolores e leveduras e, então, 
apesar do tomate ter passado pelo processo de esterilização comercial durante a produção do molho de tomate, o pro-
duto final não conseguiu atingir a qualidade satisfatória. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Matérias-primas biológicas; tomate; microbiologia de alimentos.  

 
INTRODUÇÃO 

A atividade de controle de qualidade na indústria de alimentos defronta-se com inúmeras restrições de or-
dem técnica, notadamente pelo fator das matérias-primas biológicas predominantes nesta indústria apresen-
tarem normalmente maiores dificuldades de especificação do que as substâncias químicas inorgânicas. Ao 
mesmo tempo, as variações sazonais da conformação dos produtos agrícolas condicionam consideravel-
mente a qualidade do produto acabado (ACSELRAD, 1994). Por ser o tomate um fruto perecível, o armaze-
namento adequado retarda o amadurecimento, mantém a qualidade e prolonga a conservação (BRACK-
MANN et al., 2007). Desta forma, o entendimento dos processos de maturação do tomate de mesa e as 
características de qualidade dos frutos na armazenagem são fundamentais para a comercialização. O sis-
tema agroindustrial do tomate no país é caracterizado por uma cadeia agroalimentar formada por quatro 
segmentos funcionais, sendo a industrialização propriamente dita a que compreende a indústria de trans-
formação primária e a indústria de transformação secundária que se integram e se complementam (EM-
BRAPA, 2021). O objetivo desta pesquisa foi analisar microbiologicamente o molho de tomate, identificando 
a qualidade da matéria-prima utilizada.  
 

METODOLOGIA 
A qualidade microbiológica do molho de tomate foi avaliada por meio da análise de bactérias aeróbias me-
sófilas, coliformes totais, coliformes fecais e bolores e leveduras (APHA, 1992), sendo estes os micro-
organismos indicadores. Para a realização das análises a amostra foi realização a diluição seriada até 10

-2
. 

 

DISCUSSÕES  
Os resultados da qualidade higiênico sanitária foram bons visto que se observou a ausência de coliformes 
totais e fecais, porém, com relação à análise das bactérias aeróbias mesófilas e os bolores e leveduras, 
verificou-se resultado incontável de colônias em ambas as análises.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os resultados obtidos nas análises de bactérias aeróbias mesófilas e, principalmente, a aná-
lise de bolores e leveduras acredita-se que houve um mau armazenamento da matéria prima, no caso o 
tomate, que mesmo após passando pelo processo de esterilização comercial durante a produção do molho 
de tomate, o produto final não conseguiu atingir a qualidade satisfatória. 
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RESUMO 
As sequências das etapas no desenvolvimento de um novo produto são de fundamental importância para a sua sobrevi-
vência no mercado. Com base neste processo estratégico, o objetivo deste trabalho foi desenvolver duas misturas em 
pó de Cookie Vegano; sendo uma mistura em pó de Cookie Doce acompanhado de Pasta de amendoim vegana e a 
outra mistura em pó de Cookie Salgado acompanhado de Requeijão vegano, na qual seu foco foi trazer mais opções 
aos consumidores veganos e vegetarianos. Através dos resultados obtidos das análises sensoriais, verificou-se que o 
produto seria muito bem aceito no mercado, pois obteve uma ótima aceitação pelos consumidores. As misturas em pó 
para cookie foram pensadas na praticidade dos consumidores, podendo ser preparados de forma rápida e prática 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cookie, Veganismo, Alimento Saudável e Inovação. 

INTRODUÇÃO 
As características sensoriais de um produto alimentício desempenham um papel importante em sua quali-
dade global, pois destas dependem a aceitação do produto no mercado (FILHO; NANTES, 2004). Apesar 
do aumento de interesse, os produtos veganos ainda são considerados caros pelo mercado consumidor, 
portanto, este trabalho teve como objetivo desenvolver duas misturas em pó de Cookies Veganos; sendo 
uma mistura em pó de Cookie Doce acompanhado de Pasta de amendoim vegana e a outra mistura em pó 
de Cookie Salgado, acompanhado de Requeijão vegano. 

 

METODOLOGIA 
Foram desenvolvidas duas misturas em pó de Cookie Vegano; sendo uma mistura em pó de Cookie Doce 
acompanhado de Pasta de amendoim vegana e a outra mistura em pó de Cookie Salgado, acompanhado 
de Requeijão vegano. Os ingredientes utilizados na mistura em pó do Cookie Doce foram: farinha de Trigo, 
açúcar de coco, banana desidratada, cacau em pó, nibs de cacau e fermento químico. Para a pasta de 
Amendoim, os ingredientes utilizados foram: amendoim torrado sem pele, castanha de caju, açúcar de coco 
e cacau em pó. Os ingredientes do Cookie Salgado foram farinha de trigo, açúcar de coco, bicarbonato de 
sódio, fermento químico, orégano, manjericão, chimichurri e sal e, para o requeijão vegano, foram utilizados 
os seguintes ingredientes castanha de caju, azeite, vinagre e sal. Após o preparo, os cookies foram subme-
tidos a análise sensorial para avaliação dos atributos: cor, odor, sabor e textura  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
De acordo com resultados apresentados, observou-se que tanto a mistura em pó de cookie doce com pasta 
de amendoim vegana e a mistura em pó de cookie salgado com requeijão vegano, apresentaram boa acei-
tação entre os provadores nos quatro requisitos analisados. Os resultados da análise sensorial mostraram 
também que, 69% dos provadores certamente comprariam o produto e 31% talvez comprariam o produto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O desenvolvimento e a apresentação do produto foram realizados com sucesso, atingindo o objetivo espe-
rado de produzir dois produtos diferentes e inexistentes no mercado, atendendo assim, todos os públicos de 
consumidores mesmo sendo um produto direcionado aos veganos. 
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RESUMO 
Tapioca é a fécula extraída da mandioca, usualmente preparada em forma granulada. Trata-se do ingrediente principal 
de algumas iguarias típicas do Brasil e hoje se transformou num dos mais tradicionais símbolos da culinária. As BPF é 
um dos sistemas mais reconhecidos e de boa resposta para obter um alimento seguro, que mantém uma estreita rela-
ção com o consumidor. Este trabalho teve como objetivo realizar o acompanhamento da fabricação da farinha de tapio-
ca em uma indústria alimentícia da cidade de São José do Rio Preto-SP utilizando as ferramentas de Boas Práticas de 
Fabricação. Através dos resultados obtidos foi possível concluir que a mesma segue as medidas de Boas Práticas de 
Fabricação durante o processamento da farinha de tapioca garantindo a qualidade e segurança do produto final. 

 
PALAVRAS-CHAVE: BPF, tapioca, Processamento.   

INTRODUÇÃO 
A tapioca é um amido extraído da raiz de mandioca. Consiste em carboidratos simples e contém pouca 

proteína, fibras ou nutrientes. Não existem estudos que comprovem os benefícios da tapioca. A farinha de 

tapioca, alimento produzido artesanalmente a partir da fécula de mandioca purificada, é muito consumida na 
forma de mingaus, roscas, bolos, pudins, sorvetes e como acompanhamento da bebida regional açaí. As 
Boas Práticas é um dos sistemas mais reconhecidos e de boa resposta para obter um alimento seguro, que 
mantém uma estreita relação com o consumidor. As boas práticas de fabricação são procedimentos neces-
sários, tendo como finalidade garantir a qualidade dos alimentos (BRASIL, 1997). O objetivo deste trabalho 
foi realizar o acompanhamento da fabricação da farinha de tapioca em uma indústria alimentícia da cidade 
de São José do Rio Preto-SP utilizando as ferramentas de Boas Práticas de Fabricação.  
 

METODOLOGIA 
As matérias primas ao chegar na empresa passam por analises para garantir que estejam dentro do padrão 
relacionado a cor, textura, odor e sabor, visando também nessas primeiras analises se há algum tipo de 
contaminante visual. A fécula de mandioca é realizada teste de acidez, umidade e pH. Após as análises 
ocorre a liberação das matérias primas, que vão para estoque e posteriormente direcionadas a área de pro-
dução, onde serão preparadas, envasadas e enfardadas. Ao final do processo de obtenção da farinha de 
tapioca, esta é submetida as análises de umidade, acidez e pH para garantia da qualidade do produto que 
será disponibilizado ao mercado consumidor. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
As empresas estão buscando a implantação das Boas Práticas de Fabricação (BPF), devido à competitivi-
dade, melhoria contínua, exigência do mercado consumidor e, principalmente, à segurança alimentar dos 
seus produtos, por meio do desenvolvimento de Sistemas de Gestão e Controle de Qualidade e treinamen-
tos dos colaboradores, criando, assim, um diferencial na área da indústria. As BPF são atos de higiene que 
devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e obedecidas pelos manipuladores desde a aquisição 
das matérias-primas, durante o processamento, até o consumidor final (SILVA & CORREIA, 2009). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os resultados apresentados no diagnóstico das condições higiênico-sanitárias da indústria, 
observou-se que a mesma segue as medidas de Boas Práticas de Fabricação durante o processamento da 
farinha de tapioca garantindo a qualidade e segurança do produto final.  
 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997. 
Regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabe-
lecimentos produtores/industrializadores de alimentos. Brasília, Diário Oficial da União, 1º ago. 1997.  

SILVA, L. A.; CORREIA, A. F. K. Manual de Boas Práticas de Fabricação para Indústria Fracionadora de 
Alimentos. Revista de Ciência & Tecnologia.  v.16, n. 32, p. 39-57. 2009. 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9cula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


 

 

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO QUEIJO PARMESÃO 
  

VENDRAME, Victoria Lara. Discente do Curso de Engenharia de Alimentos – UNILAGO.  
 

ALMEIDA, Crislene Barbosa. Docente do Curso de Engenharia de Alimentos – UNILAGO.  
  
  

RESUMO 
O queijo parmesão, é um queijo muito apreciado pelos brasileiros, mas pode oferecer riscos à saúde do consumidor, 
devido a riscos de contaminações nos vários processos antes de chegar ao consumidor final. A qualidade microbiológi-
ca do queijo parmesão em pedaços, foi avaliada por meio de micro-organismos indicadores, como bactérias aeróbias 
mesófilas, coliformes totais, coliformes fecais e, bolores e leveduras. Verificou-se um resultado incontável de colônias 
nas análises de bactérias aeróbias mesófilas e de bolores e leveduras e, portanto, apesar de negativo para coliformes, o 
produto final não conseguiu atingir a qualidade satisfatória.  
  
PALAVRAS-CHAVE: contaminação cruzada; queijo parmesão; microbiologia de alimentos.   

  
INTRODUÇÃO 

Na produção de queijo, alguns processos como o Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO) 
devem ser realizados para garantir um produto de qualidade. O queijo parmesão, é um queijo muito consu-
mido pelos brasileiros, mas pode oferecer riscos à saúde do consumidor, devido a riscos de contaminações 
nos vários processos antes de chegar ao produto final, como por exemplo, o fracionamento. Durante o pro-
cessamento, os casos mais comuns de contaminações, que afetam diretamente a saúde da população são 
devido à presença de coliformes fecais e, bolores e leveduras onde a presença desses micro-organismos 
indica, riscos de infecções ou intoxicações alimentares, más condições de higiene, processamento inade-
quado da matéria prima, e/ou matéria prima de baixa qualidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar micro-
biologicamente um queijo parmesão fracionado. 
 

METODOLOGIA 
A qualidade microbiológica do queijo, foi avaliada por meio da análise de organismos indicadores, como as 
bactérias aeróbias mesófilas, coliformes totais, coliformes fecais e, bolores e leveduras (APHA, 1992). Para 
a realização das análises à amostra, foi realizada diluição seriada até 10

-3
 e as análises fora, feitas em tripli-

cata.  
  

DISCUSSÕES 
De acordo com as normas estabelecidas pela RDC n. 331 (ANVISA, 2019) e a IN n. 60 (ANVISA, 2019) -  
substitutas da RDC 12/2001 -  há um valor limite para os microrganismos analisados e a análise de bolores 
e leveduras, por ter dado incontável, ultrapassou ao limite.  Os resultados da qualidade higiênico sanitária 
foram bons, visto que se observou a ausência de coliformes totais e fecais. A contagem de aeróbias mesófi-
las apesar de ter sido incontável, não há limites impostos pela legislação.   
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados indicam que a contaminação, possivelmente poderá ter ocorrido devido ao fracionamento do 
queijo, por meio de contaminação cruzada, ou mal armazenamento no comércio onde foi adquirida a amos-
tra. Conclui-se, portanto, que a amostra utilizada para as análises, segundo à legislação, estava inadequada 
para consumo. 
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RESUMO 
A perícia criminal é prevista na legislação brasileira com a finalidade de dar suporte às investigações criminais, as quais 
podem estar atreladas a crimes contra a vida, patrimoniais, ambientais, trânsito e outros. A investigação pericial, para a 
elucidação dos fatos, utiliza-se de técnicas científicas que identificam o suspeito, a vítima, terceiros envolvidos e, até 
mesmo, a dinâmica do crime. A identificação humana pode ser realizada por meio da papiloscopia, que é dividida em 
podoscopia, quiroscopia e datiloscopia. Para o estudo datiloscópico é importante compreender o sistema Vucetich e os 
pontos característicos para a verificação das digitais: requisitos técnicos e normas da legislação são necessários para 
realizar a identificação por meio dos pontos idênticos característicos. Neste trabalho, a partir da identificação dos pontos 
característicos, em uma comparação experimental, foi possível confirmar duas impressões digitais idênticas e uma dis-
tinta. 

PALAVRAS-CHAVE: Investigação criminal; Química forense; Impressão digital; Papilas dérmicas. 

 
 

INTRODUÇÃO 
Neste trabalho, será abordado um dos crimes contra a vida, o homicídio doloso (infração penal com a inten-
ção de matar). E também, como forma de aplicação da química/engenharia química no âmbito pericial, será 
realizada uma abordagem experimental, no contexto da antropologia forense, para identificação datiloscópi-
ca (digitais) (GARRIDO et al. 2009). Este trabalho visa compreender como a datiloscopia está presente em 
uma investigação criminal por meio de um experimento comparativo para identificação de digitais latentes.  

 
METODOLOGIA 

Na metodologia adotou-se o método de pesquisa descritivo com o intuito de estudar antropologia forense 
para identificação datiloscópica, por meio de artigos científicos e acadêmicos. Já abordagem experimental 
foi realizada com a finalidade de revelar a impressão digital latente para confronto datiloscópico, utilizando 
para marcação dos pontos software AFIS (Sistema de Identificação Automático de Impressões Digitais). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
As impressões digitais latentes são reproduzidas quando se passa ou pressiona as pontas dos dedos em 
uma superfície, transferindo assim, água e resíduos de gorduras, os quais são compostos por ácidos gra-
xos. Para sua revelação, utiliza-se de técnicas físicas e químicas como técnica do pó revelador, vapor de 
iodo, nitrato de prata ou ninidrina (PEREIRA, 2010). Para fins de identificação datiloscópica, a classificação 
por meio do sistema Vucetich é a mais utilizada, compondo a classificação por linhas fundamentais e carac-
terísticas (SILVA, 2016). Ao realizar a comparação entre duas digitais, só é possível determinar a identidade 
dela pela presença dos pontos característicos, os quais devem conter a mesma localização na impressão 
(ISSBERNER, 2013). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que os resultados obtidos mostraram que o sistema Vucetich é suficiente para realização do 
confronto datiloscópico, sendo possível verificar a identificação do autor em uma cena de crime por meio do 
confronto das digitais.  
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RESUMO 
Uma das etapas do tratamento, indicado para a indústria de cosméticos, é o processo de coagulação/floculação. Pes-
quisa vem sendo feitas para a substituição dos coagulantes inorgânicos por coagulantes naturais, pois são biodegradá-
veis, apresentam baixa toxicidade e baixo índice de produção de lodos residuais. Verificou-se que não tem muitos traba-
lhos com o uso de biopolímero no tratamento de efluentes da indústria de cosméticos, mas eles podem ser utilizados, 
por exemplo, o uso do biopolimero Ecofloc 50 MX combinado com o sulfato de alumínio para redução dos parâmetros 
sólidos totais e turbidez e remoção satisfatória quanto aos índices de DQO.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Cosméticos; Efluentes; Tratamentos; Biopolímeros. 

 

INTRODUÇÃO 
O setor de cosméticos tem almejado realizar o tratamento do efluente com a finalidade de reduzir os impac-
tos ambientais e atender a legislação ambiental vigente. Na etapa de coagulação/floculação, os agentes 
coagulantes inorgânicos estão sendo substituídos por biopolímeros, pois geram um lodo biodegradável e 
ainda diminuem a utilização de produtos químicos no processo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi fazer 
uma revisão bibliográfica sobre o uso de biopolímeros no tratamento de efluente da indústria de cosméticos. 
 

METODOLOGIA 
Na metodologia foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a finalidade de estudar os biopolimeros 
utilizados na etapa de coagulação-floculação no tratamento de efluente na indústria de cosméticos, a partir 
de uma revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada em artigos científicos e livros.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Alves (2009) relatou que o efluente da indústria de cosméticos contém compostos inorgânicos (corantes, 
componentes inorgânicos) e orgânicos (essências, óleos e graxas), sendo comum o tratamento físico-
químico de coagulação/floculação para retirada desses compostos. Um dos coagulantes mais utilizados é o 
sulfato de alumínio, entretanto os flocos formados são inorgânicos, com volume, e não biodegradáveis, difi-
cultando sua disposição final. Moraes (2004) relatou que biopolímeros têm demonstrado vantagens em rela-
ção aos coagulantes inorgânicos, em relação à biodegradabilidade, baixa toxicidade e baixo índice de pro-
dução de lodos residuais, eliminando custos de transporte e disposição para aterros de resíduos industriais. 
Os biopolimeros mais utilizados são o extrato da semente de moringa, da acácia negra e da quitosana O 
uso do biopolimero Ecofloc 50 MX combinado com o sulfato de alumínio para redução dos parâmetros sóli-
dos totais e turbidez e uma remoção satisfatória quanto a remoção de DQO (MARCHETTI, 2021). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que os biopolimeros mais utilizados são o extrato da semente de moringa (DA SILVA et al., 
2003), da acácia negra (TANAC, 2008) e da quitosana em tratamento de efluentes porém, mas  tratamento 
de efluentes na indústria de cosméticos. 
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RESUMO 
A gestão de estoque é um dos processos que mais se beneficiam quando uma organização migra seu 

Supply Chain Management para um modelo convencional Supply Chain 4.0. A indústria 4.0 é o principal 

resultado da chamada Quarta Revolução Industrial. Um fenômeno caracterizado pelo desenvolvimento e 

adoção de tecnologias baseadas em automação, digitalização, interconectividade e o uso de dados. Es-

sas capacidades tecnológicas aplicadas ao setor industrial é o que dá origem ao que se conhece como 

indústria 4.0. O objetivo deste artigo é evidenciar inovações e conceitos que vêm sendo aplicados cada 

vez mais na logística 4.0.  

PALAVRAS-CHAVE: Logística 4.0; Gerenciamento de Estoque; Tecnologia. 

 

INTRODUÇÃO 
A logística sempre participou da história da humanidade, conforme relata Bertaglia (2017), em meados do 
século XVIII, muitas empresas do ramo artesanal foram obrigadas a uma transformação organizacional. 
Com o avanço da globalização muitas empresas passaram a se importar mais com a cadeia de suprimen-
tos para se manter em um ambiente cada vez mais competitivo e dinâmico. Neste artigo, observa-se o 
progresso de tecnologias na logísticas, tais como a Identificação por Radiofrequência (RFID), que traz 
visibilidade e interatividade e proporciona o que se traduz em uma melhor experiência para o cliente, haja 
vista que tal ferramenta possibilita localizar e monitorar produtos automaticamente (CAVALCANTI, 2021). 

 
METODOLOGIA 

A metodologia empregada neste estudo é de natureza qualitativa bibliográfica. Os resultados expõem que, 
na atualidade, os fornecedores e clientes estão espalhados por todo o mundo e o conceito de ter uma lo-
gística cada vez mais integrada acaba se tornando um diferencial no mercado. 

DISCUSSÕES 
Este artigo busca apresentar sugestões de métodos encontrados para mitigar ou anular os possíveis efei-
tos negativos causados por comportamentos sociais dos colaboradores na geração de dados de KPI’s. 
Ao ana- lisar os principais pontos e problemas descritos no artigo e dessa forma poder propor métodos 
para a cria- ção, planejamento e utilização dos KPI’s nas organizações, de uma forma eficiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste estudo, que o gerenciamento eficaz do estoque com o auxílio das tecnologias presentes garante 
uma imagem precisa e em tempo real dos níveis de estoque e fluxos de trabalho em toda a empresa. Com 
tantas organizações operando com áreas de manufatura e depósito vinculadas a vários locais, fontes ter-
ceirizadas ou ao redor do mundo, manter os locais de armazenamento autossuficientes pode ser um desa-
fio. O objetivo das tecnologias apresentadas é encontrar uma solução de estoque que seja escalonável, 
que não exija uma expansão significativa para a força de trabalho e que se comunique entre as várias par-
tes móveis da organização sem incorrer em um custo excessivo. 
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RESUMO 
O presente estudo visa mensurar os métodos de implantação da filosofia Lean Manufacturing numa indústria metalúrgi-

ca, como estratégia para melhoria da produtividade e redução de custos no processo produtivo. O objetivo é garantir o 

envolvimento de todos os setores da organização na busca pela melhoria continua, através da aplicação das ferramen-

tas de gestão, redução dos tempos improdutivos das máquinas, redução de setup, colaboradores mais capacitados para 

o desempenho de suas atividades e auxilio na tomada de decisões no que se refere a custos, investimentos, e visão 

organizacional da empresa como um todo. Visou-se imprescindível a execução formalizada deste estudo de caso para 

coletar uma quantidade significativa de dados com relação a esta filosofia renomada, implantada por muitas empresas, 

tendo em vista assegurar a eficiência/eficácia do sistema de gestão e organizacional, para crescimento diante do mer-

cado competitivo.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Manufatura Enxuta, redução de custos, desperdícios, maximização. 

 
INTRODUÇÃO 

Os meios coorporativos são afetados diretamente pela jurisprudência, por alterações e inconstância no am-

biente organizacional, bem como de uma sociedade que presa pelo meio ambiente (Guimarães et al., 2013), 

fonte incentivadora para as organizações buscarem continuamente o aperfeiçoamento de seus métodos 

produtivos. Tais inovações ocorrem por meio de transformações, afim de impulsionar melhorias no âmbito 

econômico, bem como produtos e serviços, comercialização, processamento, ou ainda, sobre a gestão em-

presarial (OECD, 2005). Sendo assim, algumas empresas recorrem a metodologias de melhoria contínua, 

dentre delas o Lean Manufacturing ou Lean Productions, que traduzido para português significa Manufatura 

Enxuta. 

 

METODOLOGIA 

No seguinte estudo será utilizado especificamente a pesquisa aplicada, por ser evidenciado a necessidade 

de detalhamento dos eventos, dos dados quantitativos coletados, da dificuldade organizacional dos proces-

sos, visando a aplicação das ferramentas do Lean Manufacturing como formas de análise, solução de pro-

blemas e melhoria contínua 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades desenvolvidas neste artigo forneceram uma riqueza de conhecimento sobre o que diz respeito 
a gestão de resultados, análise de produtividade, geração de indicadores de controle, auditorias 5S, Kaizen 
e auxilio na redução de tempo de setups. Foi possível assimilar que controlando os indicadores e extraindo 
o máximo de informações pertinentes, pode-se analisar a aplicabilidade e eficácia dos processos produtivos, 
além de auxiliar na tomada de decisões. É indispensável o conhecimento e domínio das variáveis de pro-
cesso para especificar corretamente os pontos-críticos, eliminar possíveis “gargalos” de produção e buscar 
um alto padrão de excelência através da melhoria contínua.  
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RESUMO 
Este estudo foi realizado com o objetivo de entender a utilização da sustentabilidade como ferramenta de qualidade e 
estratégia para o sucesso organizacional, analisando o potencial de importância das ações ambientais frente as exigên-
cias de mercado, dos quais estão cada dia mais preocupados com o posicionamento das empresas em relação a pre-
servação do meio ambiente. Com a interação da sustentabilidade com o processo produtivo, pode-se obter vantagens 
competitivas, da qual é o esperado por todas as organizações que visam uma liderança de mercado. Concluindo assim, 
que além de adaptar e implantar novos hábitos sustentáveis com o intuito de preservar o meio ambiente, as empresas 
têm buscado esta modalidade para se auto promover e adquirir vantagens competitivas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; ferramenta de qualidade; gestão ambiental 

 
INTRODUÇÃO 

Visando a preservação ambiental e a integridade da saúde humana, muitos debates sobre quais os méto-
dos mais eficientes para reduzir os efluentes tóxicos apresentam participação industrial, sendo este setor 
um dos maiores poluentes do mundo. Com o aquecimento global cada vez mais presente, esta preocupa-
ção aumenta, surgindo assim leis sustentáveis e certificações, que de uma forma ou outra, obriga as em-
presas a se adequarem aos métodos sustentáveis. O objetivo geral deste estudo é compreender a usuali-
dade da sustentabilidade dentro das organizações e sua aplicabilidade como ferramenta estratégica para o 
sucesso organizacional.  
 

METODOLOGIA  
A partir dos conhecimentos adquiridos com as pesquisas relacionadas aos artigos citados, o intuito do traba-
lho é apresentar a sustentabilidade como uma vantagem competitiva, através de uma ferramenta de quali-
dade dentro das organizações, sendo esta muito importante para o desenvolvimento de boas práticas ambi-
entais e para a redução ou eliminação dos danos causados ao meio ambiente. O objetivo de utilizar a sus-
tentabilidade nas empresas é reduzir a depredação dos recursos naturais e qualquer outro dano que possa 
impactar diretamente no estado de conservação do planeta. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A atribuição desta pesquisa foi significativa para o entendimento da importância da sustentabilidade para a 
aderência de vantagens competitivas tanto nas organizações quanto em sociedade, além disso, foi possível 
observar que alguns projetos sustentáveis podem fazer a diferença em relação a situação ecológica do pla-
neta. Deste modo, foi apresentado possibilidades para o reaproveitamento de pneus e baterias com o intuito 
de minimizar os índices poluentes que estes produtos causam em seu ciclo de vida.  
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RESUMO 
A importância do descarte correto das baterias gera um ciclo de proventos, destacando-se nas organizações que fabri-

cam através da metodologia logística reversa onde extraímos todas as peças necessárias para a reutilização sem que 

haja restos com o destino final incorreto. Com a ajuda das normas e legislações sobre as baterias, todas as metodologi-

as aplicadas são de extrema importância e auxiliam as empresas a fazerem o correto de uma maneira ecológica, finan-

ceira e sustentável. Nota-se que a aprovação e a fiscalização de fazer o manejo adequado das baterias faz a diferença, 

não há risco nem perdas e mesmo que haja anomalias no meio da cadeia do ciclo de suprimentos, há desvios para 

retornar e seguir corretamente as normas propostas.   

  
PALAVRAS-CHAVE: Logística Reversa; Meio Ambiente; Baterias, Reciclagem. 

  

INTRODUÇÃO 
Uma das maiores metodologias aplicadas nas diversas indústrias para amenizar o impacto ambiental e ter 
um retorno considerável financeiramente, ecologicamente e sustentavelmente, levando em consideração o 
descarte das baterias automotivas usadas, é a Logística Reversa, que é uma forma de diminuir custos de 
insumos e matérias primas pela reutilização dos mesmos. Há vários tipos de Logística Reversa, porém a 
principal abordagem desse título seria aplicada a Logística Reversa Pós Consumo, que tem como objetivo a 
recuperação e reutilização deste material para que não haja o descarte ilegal e a contaminação do meio 
ambiente. Além disso, este processo é eficaz e ainda torna o produto mais barato. O descarte inadequado 
das baterias automotivas também pode gerar consequências legislativa, ambiental e monetária. Isto eviden-
cia a importância da reutilização da matéria prima para a fabricação de novas baterias.  
 

METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do artigo utilizou-se trabalhos já publicados envolvendo os autores Leite (2009) 

Lacerda (2004) e Souza (2006) na explicação sobre logística reversa, tais como legislação brasileira impon-

do normas e deveres para aplicação da utilização logística reversa no resíduo de bateria, explicações de 

historiadores na descoberta de metais toxico no brasil e o ciclo de vida das baterias, detalhando o processo 

industrial e a extrema importância de sua reutilização para o abastecimento na cadeia de suprimento para 

uma nova matéria prima.   

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Durante o estudo conclui-se que todas as organizações dos artigos e trabalhos científicos estudados reco-

lhem as baterias automotivas e seguem com os padrões no sistema de logística reversa, mesmo que algu-

mas dessas empresas não tenham um conhecimento estendido do assunto sobre o aspecto socioambiental, 

das leis ou até mesmo do próprio sistema de logística reversa, acabando seguindo as orientações do fabri-

cante e aplica a logística reversa de maneira indireta. 
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RESUMO 
              Este artigo apresenta um estudo de caso de implantação de uma nova metodologia de inspeção da qualidade 
com registro eletrônico de dados em uma empresa do ramo metalúrgico. A implantação da inspeção eletrônica veio para 
facilitar o fluxo de informações entre as unidades fabris. Como exemplo cita-se os registros de falta de peças e os retra-
balhos realizados no produto cuja informação deve ser passada de setor para setor. O uso do método de inspeção com 
registro eletrônico de dados tem como objetivo melhorar na comunicação entre os processos, aumentar a agilidade, 
potencializar a observação de possíveis não conformidade no produto, além da economia de gastos da empresa devido 
à redução significativa de materiais impressos. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das adversidades dos desafios desses avanços tecnológicos é a grande capacidade ou a 

quantidade de informações que se transporta pelas organizações. A informação tornou-se um processo 

fundamental para as instituições se preservarem e serem mais competitivas no mercado, simbolizando o 

caminho para sincronizar as inúmeras funções, métodos e setores de uma empresa, em busca de seus 

propósitos. De acordo com Gawande (2009) para realizar as atividades profissionais em ambientes comple-

xos tendemos a enfrentar duas dificuldades: a primeira delas está relacionada a possibilidade de falha de 

memória e atenção do ser humano. A segunda, está relacionada a capacidade de autoengano do ser hu-

mano pressupondo que supriu todas tarefas quando na realidade não, ocorrendo isso devido a falibilidade 

humana, cansaço, trabalho repetitivo, onde a pessoa trabalha em constante repetições do mesmo serviço 

que ela mesmo acaba presumindo que já efetuou ou concluiu a própria tarefa. O uso de checklist pode re-

duzir tais dificuldades. 

 

METODOLOGIA 
Para Eisenhardt (1989) e Yin (2009), o método de pesquisa de estudo de caso emprega-se geral-

mente, dados qualitativos, recolhidos a partir de eventos reais, com o objetivo de esclarecer, pesquisar, 
analisar ou retratar fenômenos atuais introduzidos em seu próprio contexto. Caracterizando -se por ser um 
estudo aprofundado e cansativo de um ou poucos objetos, fornecendo conhecimentos profundos. A empre-
sa estudada desenvolveu uma nova metodologia de inspeção, com a criação de Planos de Inspeção Eletrô-
nicos com interface via tabletes. Essa ferramenta de trabalho contribui para melhorar a agilidade, redução 
de custos, além de facilitar o processo de inspeção de possíveis falhas operacionais. Com a implantação do 
registro eletrônico facilitou, também, o fluxo de informações entre as unidades da empresa sobre as peças e 
itens que forem enviadas faltando nos produtos.  

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, conseguimos compreender que atualmente o alto fluxo de informações importantes 

que trafegam pelas empresas são altíssimos, a mesma tem um valor na sua eficiência e até no lado finan-

ceiro da empresa. O desafio de gerar e controlar todas essas informações é o grande ápice para qualquer 

empresa ter sucesso. Com um bom controle e gerenciamento para se obter resultados de não conformida-

des, erros facilitam para poder agir com precisão na raiz de seus problemas e melhorar seus índices.  
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RESUMO 
A energia solar fotovoltaica se dá pela transformação dos raios de luz solar em energia elétrica útil através de módulos 
fotovoltaicos, geralmente compostos por silício e outros componentes elétricos. Quanto maior a radiação solar nos mó-
dulos fotovoltaicos, maior será a quantidade de energia elétrica produzida, de acordo com a potência deles. A energia 
solar é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável, limpa e sustentável. 

PALAVRAS-CHAVE: Energia solar, fotovoltaico, módulos solares, raios de luz. 
 

INTRODUÇÃO 
O termo "fotovoltaico" vem do grego (Phos), que significa "luz", e "volt", a unidade de força eletromotriz, que 
por sua vez vem do sobrenome do físico italiano Alessandro Volta, inventor da pilha. O termo "fotovoltaico" 
tem sido usado em Inglês desde 1849. A conversão de energia solar em energia elétrica ocorre através do 
uso de células fotovoltaicas, realizadas normalmente pelo silício. Ao incidir a luz solar sobre a célula de 
silício, os elétrons deslocam-se através da célula fotovoltaica, produzindo uma corrente elétrica, que gera 
eletricidade. As placas solares fazem a conversão de energia solar em elétrica. Cada conjunto de placas 
forma uma matriz de placas de silício, que em conjunto produz tensão e corrente. A matriz produz conrrente 
contínua e sua tensão dependerá do número de placas que compõe a matriz. 
 

METODOLOGIA 
Ao pensar em um sistema residencial que consome em média 1000kWh/mês, serão instalados 20 módulos 
de 450W com um inversor de 7kW de duas entradas (MPPTs), resultando em um gerador de 9kWp. Ao 
sobrevoar o telhado com o auxílio de um drone, verifica-se que não haverá incidência de sombreamento. 
Instala-se as estruturas no telhado colonial e os 20 módulos são acoplados e fixados nas estruturas. Conec-
ta-se dois arranjos de 10 módulos em série, formando assim 2 strings (arranjos) de 10 módulos que serão 
conectadas nas duas entradas (MPPTs) do inversor. As duas strings passam pela caixa de proteção (strin-
gbox) e são conectadas ao inversor. Um disjuntor de 50A é instalado ao lado do inversor. Um par de cabos 
de 6mm² sai do inversor, passa pelo disjuntor de 50A e alimenta o quadro geral. Dado o prazo, a concessio-
nária de energia troca o relógio medidor (geralmente digital ou analógico) para um bidirecional, que contabi-
lizará a entrada e saída de energia, ou seja, o consumo ativo (energia da rede) e a energia injetada (exce-
dente que não é consumido instantaneamente pela carga). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A tarifa de energia elétrica vem se mostrando cada dia mais alta e isso é uma tendência que seguirá nos 
próximos anos. A inflação do valor de energia elétrica é um dos mais elevados indicadores do país. Chuvas 
escassas dificultam o trabalho das hidrelétricas que cumprem o papel mais importante de geração de ener-
gia elétrica no país, o que, por sua vez, contribui para o aumento da conta de energia. O aumento do con-
sumo constante de energia se dá pelo aumento da população, assim como das ampliações de fábricas e 
indústrias que vêm para abraçar a nova demanda. Isso gera um abarrotamento na rede de energia  devidos 
às suas limitações de geração, transmissão e distribuição.  
A energia elétrica fotovoltaica vem para solucionar todas essas questões, empoderando o consumidor final 
através da geração distribuída de energia. Ao produzir sua própria energia, o consumidor passa a pagar 
somente o mínimo exigido pela lei para sustento e manutenção da rede. 
Quando todos tiverem a oportunidade de gerar sua própria energia, estaremos mais próximos ao cenário 
ideal de geração, transmissão e distribuição. 
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RESUMO 
Este projeto visa desenvolver um modelo de gerador de energia por meio do magnetismo de imãs de neo-
dímio, posicionados para ambos os polos (Norte e Sul) os mesmos geram um campo magnético, assim 
criando eletricidade quando entram em contato com uma bobina, essa jaz conectada a um led, que por 
meio desta energia gerada, acende. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gerador, eletricidade, eletromagnetismo, campo magnético, imãs. 

 

INTRODUÇÃO 
Os imãs possuem uma propriedade extremamente importante que é a do campo magnético. Esse campo 
magnético possui duas polaridades, norte e sul, e possuem a característica de atrair materiais ferromagnéti-
cos e paramagnéticos. O campo magnético é formado por linhas fechadas orientadas do polo Norte ao polo 
Sul. 
Os primeiros estudos envolvendo eletricidade e magnetismo mostraram que a passagem de uma corrente 
elétrica por um material condutor é capaz de gerar campo magnético. Após esta descoberta os estudos 
voltaram-se para analisar se o a presença do campo magnético era suficiente para geração de corrente 
elétrica. Foi apenas em 1930 que Faraday provou que o campo magnético em si não é capaz de gerar cor-
rente elétrica, mas sim, a variação do fluxo do campo magnético é necessária para o surgimento da corrente 
elétrica. No experimento realizado que prova essa conclusão, afastou-se a aproximou-se um imã de uma 
bobina, que ligada a um galvanômetro, acusou a passagem de eletricidade, provando assim, a teoria pro-
posta. 
 

METODOLOGIA 
No experimento realizado, fez-se uso do seguinte método. Com um fio de cobre esmaltado e ferrites, fez-se 
uma bobina que alimenta uma fonte CC (Corrente Continua). Com a bobina fixada na base, inicia-se o mo-
vimento rotacional do disco de ferro no sentido horário, onde estão fixados os imãs de neodímio, conforme o 
movimento do eixo gerará  uma corrente, com o aumento de rotação os imãs irão gerar maior campo mag-
nético, e mais corrente será produzida pela bobina. Com esse processo tem-se  a energia de corrente con-
tínua com polaridades positiva e negativa. Caso seja invertido o sentido de rotação, a sua tensão irá diminu-
ir. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir da realização desse simples projeto, provou-se  que é possível gerar corrente elétrica em uma bobi-
na por meio de um campo magnético de acordo com as palavras de Michel Faraday, o mesmo diz que o 
movimento dos imãs faz aparecer na bobina uma diferença de potencial que possibilita a geração da corren-
te elétrica. Mostrando assim como se dá o funcionamento das usinas que utilizam forças externas para a 
geração da eletricidade, como por exemplo a Hidrelétrica e a Eólica. 
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RESUMO 
Neste trabalho será apresentada uma demonstração prática e comprovatória sobre os conceitos básicos do eletromag-
netismo, por meio da elaboração de um trem eletromagnético. 

PALAVRAS-CHAVE: Eletromagnetismo, polos magnéticos, corrente elétrica. 
 

INTRODUÇÃO 
Hoje em dia sabe-se que os efeitos elétricos e magnéticos estão diretamente relacionados, mas nem sem-
pre foi assim. O magnetismo já era conhecido desde as civilizações antigas, por exemplo, os efeitos de 
atração e repulsão de uma pedra de um tipo de óxido de ferro (magnetita); o fato de que ao se atritar um 
pedaço de âmbar com o pelo de algum animal esse adquiria a propriedade de atrair pequenas partículas de 
pó ou pequenos pedaços de plumas e também existem registros de que a civilização chinesa já utilizava a 
bússola desde o século III A.C., e que os chineses já sabiam magnetizar o aço através de imãs naturais, 
mas não existia teoria que explicasse o fenômeno.Já no século XVIII surgiram os primeiros estudos elétricos 
com Benjamin Franklin e entre outros físicos, porém a junção foi feita apenas em 1820 com Hans Christian 
Oersted (1771-1851). Ele percebeu que ao passar uma corrente elétrica por um fio uma agulha magnética 
próxima sofria influência. Investigando a fundo percebeu que ao se passar uma corrente elétrica por um fio 
um campo magnético é gerado ao seu redor, sendo o estopim de diversos estudos e invenções sobre o 
eletromagnetismo.Esses são alguns dos conceitos exemplificados a partir de uma demonstração prática, 
através de um experimento de trem eletromagnético. 
 

METODOLOGIA 
Para a elaboração do projeto utilizou-se os seguintes materiais: Estanho Sn60 X Pb40 de 1mm de espessu-
ra, pilha AAA de 1,5V, 2 imãs de neodímio 12mm X 12mm e 8 imãs de neodímio 10mm X 1mm.  
Uma vez que obteve-se os materiais iniciou-se  a confecção dos “trilhos”, para isso foi necessário uma for-
ma cilíndrica de aproximadamente 15mm, sendo possível modelar o estanho em um formato espiral em 
torno do objeto cilíndrico.Com o “trilho” formado bastou por 1 imã 12mm X 12mm e 4 imãs 10mm X 1mm em 
um polo da pilha e os outros imãs (12mm X 12mm e 10mm X 1mm) no outro polo da pilha, de maneira que 
as duas extremidades tivessem polaridades iguais, esse seria o “trem” que deve ser colocado dentro do 
“trilho”. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Colocando o “trem” dentro do “trilho” ele deverá se movimentar até chegar ao fim do “trilho”, isso devido ao 
magnetismo do sistema. A pilha funciona como alimentação para o estanho, já que os imãs presentes nas 
suas extremidades servirão de condutor, fechando um circuito entre a pilha e a espira. Essa passagem de 
corrente elétrica vai gerar um campo magnético, que reagirá com o campo magnético dos imãs na ponta da 
pilha, fazendo assim com que a pilha se movimente, pois nas extremidades da pilha os imãs estão com a 
mesma polaridade, por exemplo, ambos estão com o polo Sul apontado para fora, a parte da espira conec-
tada ao positivo da pilha será o polo Norte, devido a regra da mão direita, e a parte conectada a negativa da 
pilha será o Sul da espira. Portanto a reação do polo Sul da pilha com o Sul da espira irá gerar uma repul-
são, já com o polo Norte da espira uma atração, resultando no movimento constante da pilha. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que é possível, através de um projeto simples, demonstrar e provar a experiência de Oersted 
que a corrente elétrica gera um campo magnético. O projeto também prova o conceito básico de magnetis-
mo, que polos iguais se repelem e diferentes se atraem. Com esses conceitos básicos descobertos antiga-
mente, foi possível chegar ao alto nível tecnológico utilizados hoje em dia. tudo porque pequenas experiên-
cias foram realizadas para comprovar teorias dantes estudadas.  
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RESUMO 
O Kanban é uma estrutura essencial de uma boa gestão de projetos, com uma entrada simples, eficiente e direta para a 
administração, e a hierarquia da empresa. Considerado um método inovador, o método propõe uma atenção mais ativa 
e construtiva para a solução de tarefas. 
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INTRODUÇÃO 
O Kanban é um sistema de controle de quantidade, criado para apoiar o método de produção enxuta da 
Toyota, o Just in time. Criado na década de 40, o objetivo do Kanban é garantir um controle de estoques 
mais eficiente. Nele, existem materiais que são necessários e disponibilizados (ou produzidos) o mais 
próximo possível da sua utilização na linha fabril. Por meio do projeto de produção Kanban, é possível 
trabalhar com pouco estoque, tendo em mão apenas o essencial ao funcionamento do processo. Essa 
busca da qualidade no pouco estoque evita o acúmulo desnecessário de materiais e matéria prima, 
evitando também o desperdício de recursos. Por trabalhar com uma quantidade de matéria e materiais 
muito próximos ao necessário para operação, outro objetivo do Kanban, é garantir o abastecimento das 
linhas de produção no chão de fábrica. Afinal, precisamos garantir, que o processo não será paralisado, por 
falta de materiais. 

METODOLOGIA 
 Por se tratar, de um sistema de gestão visual, o Kanban, agrega; valores, conceitos, a capacidade de 
avaliar o potencial dos colaboradores, visando não só a melhoria do processo, mas, como também, a 
qualidade da mão de obra, a qualidade da produção final. Ele indica, as limitações não só da parte fabril, 
mas, como também de toda uma equipe, seja ela de: Marketing, vendas, recrutamento e até da parte 
operacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como um processo de trabalho contínuo, entendo eu, que a melhoria destes processos deve ser incentiva-
da sempre, diminuindo o número de erros e tornando as atividades mais limpas, correntes. Assim, uma 
empresa, uma fábrica, ou, qualquer que seja o segmento de industrialização, pode atingir grandes resulta-
dos e conseguir trabalhar de maneira estratégica para resolver problemas de clientes usando ferramentas 
de ponta e de inovação. 
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RESUMO 
A energia elétrica brasileira é gerada em usinas hidrelétricas, que geralmente estão instaladas em locais afastados dos 
grandes centros urbanos e das principais capitais do país. Tendo isso em mente, você já parou para pensar como é que 
a eletricidade chega até sua residência ou comércio? O sistema de distribuição de energia elétrica se confunde com a 
configuração topográfica das cidades, ramificando-se ao longo de ruas e avenidas para, assim, conectar o sistema de 
geração e transmissão ao consumidor final. As distribuidoras de energia, regulamentadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), recebem toda a eletricidade gerada nas usinas e a repassam através de cabos isolados e de 
grande resistência. Antes disso, porém, um transformador aumenta a tensão elétrica da energia, para evitar desperdí-
cios ao longo das centenas de quilômetros que serão percorridos até chegar às cidades. Em pontos estratégicos ao 
longo do caminho, esta energia elétrica passa por subestações de energia que contam com transformadores responsá-
veis por reduzir a tensão elétrica que será distribuída dentro dos centros urbanos. Para se tornar segura e adequada 
para o consumo, a energia ainda passa por transformadores de pequeno porte — instalados nos postes de concreto — 
que reduzem ainda mais a tensão elétrica que chegará nas residências, comércios e indústrias por meio de ramais de 
ligação responsáveis pela distribuição final da energia. 
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INTRODUÇÃO 
É importante destacar que todas as etapas de projeto e construção de LTs (linhas de transmissão) exigem 
fortes aportes financeiros, desde a sua concepção até a conclusão. Ademais, depois de construídas, estas 
linhas necessitam ser operadas e conservadas por equipes qualificadas. Construir linhas de transmissão no 
Brasil não é uma tarefa livre, pois é necessário obter autorizações de órgãos governamentais. Sua implan-
tação é uma tarefa bastante complexa, que exige grandes esforços em distintas etapas, como no processo 
de licenciamento ambiental, no estudo do traçado e na busca por mão-de-obra especializada. Além disso, é 
necessário solucionar dois grandes desafios de ordem técnica para obter sucesso no projeto: reduzir as 
perdas elétricas nas linhas e aperfeiçoar os custos na construção. As dimensões continentais do Brasil e a 
distância das unidades geradoras de energia (geralmente hidrelétricas) dos centros consumidores são fato-
res que elevam a importância das redes de distribuição. Os maiores consumidores de energia elétrica brasi-
leira são os grandes centros urbanos e as regiões industriais. Em muitas situações, a rede de distribuição é 
quem garante que a energia gerada em regiões muito afastadas chegue a esses centros consumidores e 
seja distribuída de maneira efetiva. 
 

METODOLOGIA 
As linhas de transmissão são basicamente constituídas por fios condutores metálicos suspensos em torres 
metálicas, por meio de isoladores cerâmicos ou de outros materiais altamente isolantes. As linhas de trans-
missão se estendem por longas distâncias, conectando usinas geradoras aos grandes consumidores, aque-
les que adquirem energias em alta tensão, como fábricas, mineradoras e para as empresas distribuidoras 
de energia, que são responsáveis por levar energia aos consumidores de menor porte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A construção de linhas de transmissão de energia elétrica é de suma importância para o progresso de uma 
nação e é através do conhecimento das formas, etapas, atividades e valores aplicados nesta atividade que 
se torna possível desenvolver novas técnicas e modelos ainda mais seguros, confiáveis e eficientes. Como 
os métodos construtivos de LTs citados neste trabalho são bastante eficazes e possui comprovada aplicabi-
lidade, este texto pode se tornar, inclusive, uma oportuna base de informação para estudos de caso em 
trabalhos futuros. Esta metodologia também é bastante conhecida pelas grandes transmissoras, apesar de 
ainda haver escassez de mão-de-obra especializada para realizar grande parte dos serviços de construção, 
principalmente de montagem de estruturas, já que a oferta de escolas técnicas direcionadas à construção 
de linhas ainda é insuficiente no Brasil. Da mesma forma, encontrar engenheiros de projeto com formação 
dirigida a linhas de transmissão também não é uma tarefa simples, o que limita o desenvolvimento de novas 
tecnologias para o setor.  
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RESUMO 
No ano de 2019 em Wuhan, China, foi descoberto um tipo de coronavírus que causava problemas respiratórios em 
seres humanos classificado como SARS-COV-2. Mesmo sem comprovação científica até o momento, o uso do macrolí-
deo azitromicina, vem sendo administrado para o tratamento precoce da doença. Observou-se aumento do número de 
dispensações de azitromicina coincidindo com o período de pandemia no pais, principalmente no momento em que 
ocorreu o aumento do número de casos. Isso levou a concluir que, mesmo que a azitromicina não tenha comprovação 
científica o número de dispensação continua alto, sendo que o uso irracional de antibacterianos, pode acarretar, futura-
mente, no aumento do número de bactérias multirresistentes.  

PALAVRAS-CHAVE: Azitromicina, Resistência Bacteriana, Coronavírus, COVID-19, Farmacoterapia. 
  

INTRODUÇÃO 
Em dezembro de 2019, a China identificou surtos de pneumonia na cidade de Wuhan que ficou conhecida 
como SARS-COV-2 ou COVID-19 que pode ocasionar síndrome respiratória grave (SILVA FILHO et al., 
2020). Mesmo com a aplicação de medidas de distanciamento social, os serviços de saúde continuam satu-
rados em diversas partes do mundo principalmente em setores de cuidados críticos, onde ainda não há um 
consenso sobre a melhor abordagem clínica. A lógica por trás da prescrição da azitromicina para a Covid-19 
ainda não está totalmente esclarecida. Esse uso irracional de medicamentos é motivo de preocupação, 
porque alguns deles estão associados a graves doenças cardíacas e mortes. (PAUMGARTTEN e DE OLI-
VEIRA, 2020; IMPERADOR, 2020) Sendo assim, o uso de antibióticos para tratar COVID-19 também pode 
estimular os pacientes a acreditarem que esses medicamentos são um tratamento adequado para infecções 
respiratórias virais. Dessa forma, torna-se importante e necessário evitar o uso de medicamentos ineficazes 
e inadequados que, como a azitromicina, podem contribuir para outros problemas de saúde pública, como 
aceleração da resistência antimicrobiana (BUTLER, 2021). Esse trabalho teve como objetivo analisar a dis-
pensação de azitromicina nas Unidades Básicas de Saúde do município de José Bonifácio – SP, durante o 
período de março de 2019 até fevereiro de 2021. 

METODOLOGIA 
Para a coleta de dados foi realizada uma análise quantitativa sobre a dispensação do antibiótico azitromici-
na pelo sistema único de saúde (SUS) no município de José Bonifácio-SP, durante março de 2019 a junho 
de 2021, com auxilio do Microsoft Excel. Essa pesquisa foi realizada perante aprovação do Comitê de Ética 
da Unilago sob o número do parecer: 4.680.389 

DISCUSSÕES 
Quando comparados o número total de comprimidos de azitromicina dispensados, durante o período do 
estudo, é possível observar um aumento no consumo a partir do mês de 2020 e janeiro de 2021, em feverei-
ro houve queda, porém nos meses seguintes a dispensação continuou aumentando até junho. Analisando o 
total de azitromicina dispensadas durante o período de estudo desse trabalho, foi observado um aumento 
no ano de 2020, período esse que coincide com a 1º onda de COVID-19 nos meses de 06, 07 e 08 a 2º 
onda de casos no fim do ano, justificando seu uso para a doença mesmo que sem comprovação científica. 
Uma das principais consequências do uso indiscriminado de antibióticos é a resistência microbiana. Segun-
do a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), esse malefício ocorre quando bactérias expostas ao 
uso irracional desses medicamentos sofrem mutações e acabam por desencadear em cepas multirresisten-
tes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O uso de antibióticos, no caso azitromicina, sem comprovação científica para um vírus desconhecido, é 
muito perigoso, visto que pode surgir bactérias multirresistentes e ocasionar severos danos no futuro.  Estu-
dos são necessários para averiguar o uso irracional de antimicrobianos e deve-se priorizar a conscientiza-
ção da população quanto ao risco de automedicação que culmina em resistência antimicrobiana. Com a 
devida intervenção farmacêutica, os casos de resistência bacteriana tende a diminuir proporcionando maior 
segurança no uso desses fármacos. 
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RESUMO 
A polifarmacia é considerada neste estudo como o uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos, sendo esta muito 
presente em usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O aumento gradativo do uso de medicamentos está em cons-
tante crescimento na população em geral, principalmente em idosos. A maioria dos idosos que fazem uso da polifarmá-
cia apresentam doenças crônicas como diabetes hipertensão, problemas cardiovasculares, transtornos psicológicos 
entre outros. Sendo assim se torna essencial o acompanhamento desses pacientes, sendo o farmacêutico fundamental 
neste processo. O exercício da atenção farmacêutica é indispensável para promoção da qualidade de vida dos usuários 
do SUS, que por meio da promoção do Uso Racional de Medicamentos (URM), auxilia no monitoramento e uso da poli-
farmácia, quando necessária, de forma efetiva para o tratamento individualizado dos pacientes idosos. 

PALAVRAS-CHAVE: polifarmacia, atenção farmacêutica, uso racional de medicamentos, idosos 
  

INTRODUÇÃO 
A polifarmacia é um termo utilizado para caracterizar o uso concomitante de cinco ou mais medicamentos 
por um único indivíduo. Essa pratica pode muitas vezes ser a única alternativa em tratamentos de determi-
nadas doenças crônicas principalmente em idosos que estão mais suscetíveis a apresentarem patologias 
simultânea (COSTA et al., 2016).. A assistência farmacêutica integral incluindo o exercício da atenção far-
macêutica muito presente no SUS, atua com o foco em pacientes que necessitam de uma atenção especial, 
como os idosos e usuários de polimedicação. O profissional farmacêutico utiliza de métodos desenvolvidos 
como ferramentas para ações clinicas em ambiente multidisciplinar, os métodos mais conhecidos são: mé-
todo Dáder, Therapeutic Outcomes Monitoring (TOM), Subjective, Objective, Assessment, Plan (SOAP) e, 
The Pharmacist`s Workup of Drug Therapy (PWDT), todos esses métodos tem os mesmos objetivos que é 
coletar e organizar dados em consulta individualizada para assim para assim identificar os problemas relaci-
onados a medicamentos(PRM), suas causas, e planejar intervenções junto a equipe medica em acordo com 
o paciente. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como: 
Google Acadêmico, no período de fevereiro a maio 2021. 

 

DISCUSSÕES 
Idoso é todo individuo com 60 anos ou mais, e o número dessa população no Brasil aumenta constante-
mente, isso mostra a necessidade de ter profissionais farmacêuticos capacitados no acolhimento dos ido-
sos, principalmente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).O SUS foi criado com princípios de univer-
salidade, igualdade e integralidade das ações e serviços de saúde, e neste  cenário  a polifarmacia em ido-
sos é uma pratica comum, por isso cada vez mais é necessário a atuação do farmacêutico integrado as 
equipes multidisciplinar e assim alcançar  melhor qualidade de vida para a  população idosa.Com isso a 
ação da atenção farmacêutica se torna diferenciada quando se trata de cuidado  a saúde do idoso pois esse 
exercício promove a garantia da adesão ao tratamento das muitas doenças crônicas que o idoso pode 
apresentar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Polifarmacia é o uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos, na maioria das vezes com a intenção da 
melhora na saúde dos pacientes que, por apresentarem múltiplas doenças acabam sendo acometidos por 
essa pratica Esses usuários são especialmente os idosos que na maioria das vezes utilizam o SUS para 
busca do tratamentos de suas doenças crônicas. O SUS oferece através do profissional farmacêutico a 
atenção farmacêutica que trata-se da busca, através dos métodos disponíveis na literatura, por uma adesão 
ao tratamento e diminuição dos problemas relacionados aos fármacos, promovendo assim o uso racional de 
medicamentos.  
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RESUMO 
Este artigo buscou conceituar a toxina produzida pelo Clostridium botulinum, que começou a ser estudada pelo médico 
alemão Justinus Kerner, como opção terapêutica para tratar espasmos musculares em 1810. A descoberta, foi decor-
rente do efeito colateral causado pela substância no uso de tratamentos para estrabismo, espasmos e hiperidrose. No 
Brasil, apenas no ano de 2001, o botox foi liberado pela ANVISA para tratamento estético e tratamento para suor exces-
sivo dos pés e das mãos. 

 

INTRODUÇÃO 
O botulismo alimentar ocorre pela ingestão de toxinas pré-formadas pelo Clostridium botulinum, considera-
das as mais potentes dentre as toxinas conhecidas. Caracteriza-se como uma doença de extrema gravida-
de, de evolução aguda, provoca distúrbios digestivos e neurológicos, em consequência à ingestão de diver-
sos tipos de alimentos. As conservas caseiras estão entre os alimentos que oferecem maior risco à popula-
ção consumidora. (CERESER et al., 2008). Atualmente, existem mais de oito tipos de Clostridium botulinum 
(A, B, C1, C2, D, E, F e G), mas apenas dois são usados para fins estéticos (tipos A e B). O procedimento 
consiste em injetar a substancia no músculo, a toxina botulínica bloqueia os terminais nervosos, impedindo 
a liberação de uma substância chama acetilcolina, responsável por transmitir mensagens elétricas do cére-
bro até o músculo, ocasionando a paralisação da atividade muscular. Resultando na suavização das rugas 
e linhas de expressão (SILVA, 2019). A indicação feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é realizar 
o procedimento estético para amenizar linhas de expressão e rugas profundas, principalmente localizadas 
na testa, no canto dos olhos, entre as sobrancelhas e alguns pontos na região do pescoço. Geralmente, a 
aplicação do botox é feita de 4 a 6 meses de intervalo, de acordo com a necessidade (ALLERGAN, 2015). 

                                                               METODOLOGIA 
Trata-se de um artigo de revisão bibliográfica baseada em dados acadêmicos do Google Acadêmico, Scielo 
e Pubmed no período de 2009 á 2021. As palavras-chave utilizadas na busca foram: Clostridium botulinum , 
Botox, Estética, Tratamento. 

DISCUSSÕES 
Por se tratar de um produto popularmente relacionado à estética, buscou-se demonstrar suas finalidades 
que vão além de preenchimento de rugas e marcas de expressão, demonstrando variados casos de aplica-
ção e a atuação dos farmacêuticos neste processo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a utilização do Clostridium botulinum por meio de sua toxina apresenta muitas aplicações na 
sociedade, como formas de tratamento estético e de doenças vai muito além do que se imagina entre a 
sociedade, sendo um produto que pode ser utilizado para várias ações de tratamento de doenças e não só 
estética.Para a utilização correta da toxina, existem normas regulamentadoras, que devem ser seguidas à 
risca para que não haja efeitos colaterais ou até mesmo danos posteriores e, por vezes, irreversíveis.É con-
traindicado nos casos de uso abusivo, que pode acarretar imperfeições na face quanto aos seus movimen-
tos naturais, devido ao uso extremo, devido a paralização constante dos músculos.O trato na manipulação e 
aplicação por parte dos farmacêuticos foi também parte deste artigo, demonstrando os órgãos responsáveis 
e as demais instituições que fiscalizam e normatizam esta atuação.A nova aparência tem o poder de mudar 
as relações do indivíduo como um todo. Os elementos visuais são capazes de ensinar a construir uma ima-
gem que exibe o verdadeiro eu de cada pessoa, mas o Clostridium botulinum  deve ser utilizado de maneira 
correta e por profissional habilitado.  
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RESUMO 
Os medicamentos fitoterápicos e seus derivados estão entre os principais recursos terapêuticos da medicina tradicional 
e vem a muitos anos sendo utilizados pela população brasileira nos seus cuidados à saúde. Este trabalho teve como 
objetivo evidenciar a utilização de fitoterápicos para o tratamento da depressão, visando seus benefícios, posologias e 
ação terapêutica. A importância do estudo das plantas medicinais no tratamento para depressão deve-se ao fato de que 
o Brasil possui a maior taxa de pessoas com depressão da América Latina.  

Palavra chave: Fitoterápicos. Depressão. Efeitos Adversos. Tratamento. 

INTRODUÇÃO 
As plantas medicinais possuem um fator de grande importância para a manutenção das condições de saúde 
das pessoas. Além da comprovação da ação terapêutica de várias plantas utilizadas popularmente, a fitote-
rapia representa parte importante da cultura de um povo sendo também parte de um saber utilizado e pas-
sado pelas populações ao longo de várias gerações (BONIL; BUENO, 2014). A importância em utilizar es-
sas plantas para fins terapêuticos está no baixo custo, eficácia e por ser um produto natural e saudável. A 
valorização na utilização destas plantas é de suma importância, tanto para uso de âmbito sanitário como no 
cuidado da própria saúde (NUNES, 2018). 

METODOLOGIA 
A estratégia de busca de artigos foi baseada em pesquisa nas bases eletrônicas MEDLINE (National Library 
of Medicine, Estados Unidos), LILACS (Literatura Latino americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 
SCIELO, bibliotecas especializadas de Universidades, PUBMED e do Google Acadêmico. 

DISCUSSÕES 
A depressão pode ser prejudicial tanto para o indivíduo quanto para os familiares e a sociedade, uma vez 
que essa doença acaba interferindo em todo o convívio social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Conclui-se que as principais causas da depressão são a solidão, abuso de álcool e drogas, doenças crôni-
cas, problemas familiares, entre outros. 
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RESUMO 

A depressão pós-parto (DPP) é uma condição que afeta de 10% a 15% das mulheres no pós-parto. Este quadro tem 

início principalmente entre a quarta e oitava semana após o parto, se manifestando por um conjunto de sintomas, como 

irritabilidade, choro frequente, desmotivação, sentimentos de incapacidade. O objetivo deste artigo foi apresentar uma 

revisão bibliográfica acerca da depressão pós-parto, obtendo conhecimento sobre os sinais e sintomas da depressão 

em puérperas e permitindo a visibilidade deste assunto. Concluindo-se que a DPP acomete boa parte das puérperas e 

que os sinais e sintomas nem sempre são percebidos, os danos causados pela doença na vida da mulher e no desen-

volvimento do recém-nascido é mais significativo do que as contraindicações dos psicofármacos. 

PALAVRAS-CHAVES: Depressão, pós-parto, gestação, tratamento, fatores de risco, puerpério. 

INTRODUÇÃO 

A depressão pós-parto (DPP) tem sido estudada como um fenômeno, com alto índice de prevalência que 
atinge as puérperas durante o período do pós-parto, podendo acontecer com vários graus de intensidade, 
desde leve até severa. Com ocorrência entre 4 a 20 semanas após o parto, sua prevalência encontra-se 
entre 10 e 20% dessas mulheres puérperas (CANTILINO, 2003; HIGUTI&amp;CAPOCCI, 2003). A DPP 
tende a ser mais intensa quando há uma quebra de expectativa da mãe em relação ao bebê, a si própria 
como mãe e ao tipo de vida que se estabelece com a presença do filho. A partir disso, surge a frustração, o 
desapontamento, a impressão de não ser capaz de enfrentar a situação. E dessa maneira, a mulher em sua 
identificação regressiva com o bebê passa a solicitar cuidados e atenção para si, mobilizando preocupação 
dos familiares (MALDONADO, 2005). O tratamento da DPP inclui programas psicoeducacionais, psicotera-
pia e medicamentos. A análise do risco- benefício quanto às diversas opções de tratamento no pós-parto 
deve ser discutida com a mãe (GUEDES ACE et al., 2011). 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados do Goo-
gle Acadêmico, Scielo, Pubmed. 

DISCUSSÕES 

No período gestacional ocorrem grandes transformações nas mulheres tanto nos aspectos físicos como 
psicológicos que geram oscilações emocionais como dúvidas, inseguranças, medos, alegrias, que contribu-
em para o início da depressão pós-parto (DPP). Dentre as opções de tratamento inclui-se terapia farmaco-
lógica e psicoterapia. Desta maneira, é de grande importância avaliar as causas, os fatores de riscos que 
podem levar a DPP nas mulheres, assim como a busca pelo tratamento e acompanhamento para a doença. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os danos causados pela doença na vida da mulher e no desenvolvimento do recém-nascido é mais signifi-
cativo do que as contra indicações dos psicofármacos. Considerando então a gravidade dos sintomas e 
consequência da doença, surge a necessidade da utilização de medicamentos, os quais normalmente são 
antidepressivos e que contribuem para a diminuição dos sintomas e estabilização do comportamento da 
mulher. 
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RESUMO 
O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico decorrente da insuficiência da produção, ação ou secreção da 
insulina, sendo caracterizado como uma hiperglicemia persistente, relacionada a complicações crônicas 
micro e macrovasculares. Os fatores de risco envolvem os hábitos de vida, a alimentação, obesidade, se-
dentarismo, excesso de peso e o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Os principais sintomas são 
polifagia, polidipsia e poliúria, outros sintomas específicos existem, como no DM tipo 1 com perda de peso, 
fraqueza, e o tipo 2 comprometendo a cicatrização da pele, a visão e provocando parestesia nos pés e 
mãos. Os critérios para o diagnóstico consistem na glicose plasmática de jejum (8 horas), nos pontos de 
jejum e de 2 horas após sobrecarga oral de 75g de glicose (teste oral de tolerância à glicose – TOTG), he-
moglobina glicada (A1c) e na medida da glicose plasmática casual. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência Farmacêutica; Insulina; Diabetes Mellitus;  

 

INTRODUÇÃO 
O uso exógeno de insulina injetável é indicado para os pacientes que possuem deficiência na produção de 
insulina, ou seja, no DM tipo 1, há uma ausência de produção de insulina pelo organismo e seu tratamento, 
obrigatoriamente, necessita de insulina exógena. Já o DM2 está relacionado a defeitos na ação e/ou secre-
ção da insulina e a regulação hepática de glicose, seu tratamento implica uma série de medidas para o con-
trole dietético que incluem a atividade física regular e o uso de medicações orais hipoglicemiantes, isolados 
ou combinados (MORAES, et. al. 2020). A insulina quando não administrada corretamente pode trazer sé-
rias consequências aos pacientes, como por exemplo, a hipoglicemia, que é um evento adverso relacionado 
à medicamentos (EAM), que causa tremores, tonturas, fraqueza e sudorese, e quando não corrigida rapi-
damente pode ocasionar consequências mais graves (SBEM, 2021). A qualidade de vida relacionada à 
saúde dá-se pela compreensão do indivíduo sobre sua condição de vida diante de alguma enfermidade, 
consequências e tratamentos realizados, ou seja, como afetam a condição de vida útil (CRUZ et al., 2018). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como: 

Google Acadêmico e Scielo, no período de 2016 a 2021.  

 

DISCUSSÕES 
Atualmente o Brasil é o quarto país com mais casos da doença em adultos no mundo (14,3 milhões de indi-
víduos) e há necessidade de que os profissionais orientem sobre o uso adequado dos medicamentos. O 
farmacêutico é responsável por identificar, definir e preceder problemas relacionados a medicamentos, me-
lhorando a qualidade de vida dos pacientes e o controle adequado das doenças. Por isso é necessário ter 
conhecimento das dificuldades e lacunas existentes no tratamento de indivíduos com Diabetes Mellitus para 
promover medidas de educação e atendimento adequadas.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que as ações mais aconselhadas são as mudanças alimentares e a prática de exercícios físicos 
regulares, porém quando esses cuidados não são capazes de auxiliar no controle glicêmico inicia-se o tra-
tamento com hipoglicemiantes orais e/ou insulina geralmente são prescritos e para o sucesso desses trata-
mentos são necessários outros cuidados como a monitoração da glicemia capilar, o preparo, armazenamen-
to e administração adequada da insulina e demais fármacos, todos associados às hábitos de vida saudá-
veis. 
 

REFERÊNCIAS 
CRUZ, D. S. M. et al. Qualidade de vida relacionada à saúde de adolescentes com DM1- Revisão Inte-
grativa. Ciência & Saúde Coletiva, v.23, n°3, pag.973-989, 2018. 
MORAES, H. A. B. et al. Fatores associados ao controle glicêmico em amostra de indivíduos com 
diabetes mellitus do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, Brasil. Epidemiologia Serv. Saude, Brasí-
lia, V.29, N°3, pag.1-14, 2020. 



 

 

COMO O USO DE COSMÉTICOS PODE AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ALOPE-
CIA CAPILAR 

PEREIRA, Victoria dos Santos. Discente do curso de Farmácia – UNILAGO. 

MARQUES, Jéssica Helena de Mora. Docente do curso de Farmácia. – UNILAGO.CAPOBIANCO, 
Marcela Petrolini. Docente do curso de Farmácia. – UNILAGO. 

 
 

RESUMO 
O comportamento humano é representado muitas vezes através da nossa imagem, com prejulgamentos e indiferenças 
quando não estamos encaixados no padrão de beleza. A alopecia se caracteriza pela falta de cabelo ou pelo em alguma 
área do corpo. É uma patologia que atinge ambos os sexos afetando o estado emocional. A doença pode ocorrer não só 
pela desordem do organismo ou mau funcionamento de uma ou mais sinalização, mas também por outros fatores, como 
a predisposição genética e desordem hormonal. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento Alopecia, queda de cabelo, couro cabeludo, dermatologia. 
  

INTRODUÇÃO 
A alopecia pode ser assimilada como um distúrbio que acarreta a falta de cabelos ou pelos em locais pró-
prios do corpo humano. São inúmeros os fatores que promovem esta condição, que pode estar relacionada 
a alterações hormonais e nutricionais, estresse ou uso excessivo de produtos químicos (DAWBER & VAN-
NESTE, 1996). Pode atingir tanto mulheres quanto homens, porém os mais afetados são homens em uma 
idade mais avançada pode ser tanto por fatores genéticos como por fatores hereditários, não é doloroso, 
mas pode ocasionar irritação na pele, mudança de aparência, redução da auto-estima e problemas emocio-
nais. Podendo ter uma evolução progressiva, resolução espontânea ou controlada com tratamento médico 
(BATISTA, 2016; REBELO, 2015). Os ativos utilizados em produtos cosméticos para alopecia destinam-se a 
auxiliar na redução da queda de cabelo, podendo atuar através de mecanismos diferentes e desta forma, 
contribuem positivamente na melhora do quadro, porém fazem-se necessário a avaliação clínica para identi-
ficar a causa do transtorno (ROCHA, 2017). 

METODOLOGIA 
Trata-se de um artigo de revisão bibliográfica baseado na busca de informações científicas relacionadas a 
alopecia em bases de dados eletrônicos como scielo, bireme e google acadêmico, referentes aos anos de 
2016 até 2021.As palavras-chave utilizadas para esta busca foram alopecia, queda de cabelo, couro cabe-
ludo, dermatologia. 

 

DISCUSSÕES 
A alopecia pode ocorrer não só pela desordem do organismo ou mau funcionamento de uma ou mais sinali-
zação, mas também por outros fatores, como a predisposição genética e desordem hormonal. Além disso 
os principais sinais que caracterizam a alopecia é uma repentina perda de cabelo do couro cabeludo ou de 
qualquer outra região do corpo A principal causa da alopecia tanto em homens quanto em mulheres se dá 
devido ao couro cabeludo apresenta receptores androgênicos e estes hormônios que são estruturas que 
atuam no organismo como sinais químicos, em tecidos-alvo ou órgãos-alvo. No couro cabeludo, essas 
substâncias atuam em receptores compatíveis com sua molécula química. Nos ovários e nas glândulas 
suprarrenais, geram o hormônio testosterona, que quando é produzido em excesso pode causar a queda de 
cabelo. Embora os fatores hereditários que cooperam para a vulnerabilidade individual da alopecia ainda 
não tenham sido totalmente esclarecidos, há evidências suficientes que confirmam um envolvimento genéti-
co. Pensa-se que provavelmente seja uma doença autossômica dominante.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A eficácia do tratamento medicamentoso se deve pelo uso de medicamento oral, como a finasterida ou uso 
de ativos cosméticos, como o minoxidil, chá verde ou a cafeína, pois favorecem o crescimento dos pelos e 
previnem a queda. Além disso depende de fatores como predisposição genética e desordem hormonais. 
Sendo assim, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas, principalmente no quesito de utilização de 
terapias alternativas para o tratamento da alopecia. 
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RESUMO 
O uso excessivo de nimesulida vem trazendo consequências graves na sociedade, devido aos múltiplos efeitos colate-
rais. Objetivou-se com a presente pesquisa apontar os possíveis efeitos colaterais do uso da nimesulida, como também 
apresentar ao leitor o quão essencial é a presença do profissional farmacêutico em todo âmbito da farmácia para o bom 
desenvolvimento do ambiente de trabalho, a fim de orientar aqueles que têm dúvidas sobre o uso correto da medicação. 
 

Palavras-chave: Nimesulida, farmacêutico, automedicação. 
  

INTRODUÇÃO 
A nimesulida tem efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos e, segundo os dados, está associada 
a uma baixa incidência de reações adversas gastrointestinais, bem como seus efeitos colaterais pois, dada 
a sua seletividade, devido ao risco de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares, não é uma escolha 
lógica para pacientes que rejeitam outro coxibes (medicamentos usados para tratar dor e inflamação) (GO-
ODMAN; GILMAN, 2010). Os objetivos da pesquisa são observar as consequências do uso excessivo da 
nimesulida; alertar sobre a necessidade de um farmacêutico em tempo integral no funcionamento do esta-
belecimento; apontar os benefícios e malefícios trazídos pela nimesulida e conscientizar sobre o uso correto 
da medicação, e trazer para o estudo o risco da automedicação. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura, baseada em conteúdos físicos e digitais, tais como: artigos científicos 
publicados nas plataformas Scielo, Google acadêmico e livros de farmacologia. 
 

DISCUSSÕES 
A nimesulida tem efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e antipiréticos, e é usada principalmente no trata-
mento da osteoartrite, dor aguda e dismenorreia primária. Em cerca de 1 a 3 horas, a concentração plasmá-
tica atingiu rapidamente 4,5 μg / mL e foi firmemente ligada às proteínas plasmáticas (ARAN A, 2007). É 
rapidamente distribuído no líquido sinovial, o que comprova a eficácia da droga no controle da resposta 
inflamatória causada pela osteoartrite. As complicações gastrointestinais podem estar relacionadas ao uso 
de anti-inflamatórios não esteroides e o uso prolongado desses medicamentos pode causar esofagite, gas-
trite ou duodenite, úlceras gástricas ou duodenais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o presente estudo, conclui-se que, ao tentar determinar o problema dos efeitos colaterais dos anti-
inflamatórios não esferoidais, foi envolvida tanto a real incidência de irritação causada por medicamentos 
não seletivos, quanto à falta de transmissão desses efeitos causados por inibidores seletivos da COX-2. 
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RESUMO 
O metilfenidato é um medicamento estimulante do sistema nervoso central, que é inibidor da receptação da dopamina e 
noradrenalina, o fármaco tem a função de melhorar a concentração, coordenação motora e controle dos impulsos. Esse 
medicamento usado de maneira incorreta pode acarretar em efeitos adversos, como dependência e alteração no humor. 
Esse fármaco é indicado como a primeira opção no tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em 
crianças e adolescentes (TDAH), entretanto, devido ao seu alto potencial para abuso e dependência, é de extrema 
importância o auxílio de um farmacêutico para poder orientar e fazer o acompanhamento desde a dispensação do medi-
camento até ao longo do tratamento. A atenção farmacêutica serve para fornecer informação segura e promover seu 
uso racional e cauteloso. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Metilfenidato, TDAH, crianças, déficit de atenção, hiperatividade. 
 

INTRODUÇÃO 
O metilfenidato é um fármaco que teve sua primeira aparição em 1944, na Suíça, sintetizado por um farma-
cêutico italiano da empresa CIBA (atualmente Novartis S/A), chamado Leandro Pannizon. A nova molécula 
sintetizada, rapidamente desbancou a benzedrina, sendo tratada como uma inovação da química, isso por-
que, ela situava-se entre a cafeína e anfetamina, que, até então, eram as mais conhecidas da época (TOR-
CATO, 2016). O metilfenidato é um derivado da piperidina, estruturalmente relacionado com as anfetami-
nas, sendo um estimulante leve do Sistema Nervoso Central (SNC), com efeito, mais ativo sobre a atividade 
mental que sobre a motora. Esse fármaco possui potentes efeitos agonistas sobre os receptores alfa e beta 
adrenérgico e eleva o nível de alerta do SNC, isso acaba resultando em uma melhor concentração, coorde-
nação motora e controle dos impulsos (FARDIN e PILOTO, 2015). O metilfenidato é uma substância quími-
ca utilizada principalmente no tratamento de pessoas diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH). (ANDRADE et al., 2018). O diagnóstico do TDAH é principalmente clínico, e fre-
quentemente baseado nos critérios estabelecidos pelo 5º Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 
Mentais (DSM-V) (MARTINS et al., 2015). Profissionais das áreas da saúde, como neurologista, psiquiatra 
infantil, fonoaudiólogo e psicólogo, vem observando um aumento no número de crianças com queixa de 
dificuldade escolar, e consequentemente, nota-se também, um aumento no consumo de metilfenidato por 
crianças e adolescentes como forma de tratamento para o TDAH e adequação às exigências escolares  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como: 
Google Acadêmico, no período de fevereiro à maio 2021. 

DISCUSSÕES 
O metilfenidato é utilizado para a terapia do Transtorno de déficit de atenção hiperatividade. O uso em ex-
cesso e irrestrito pode provocar dependência e seus efeitos colaterais podem se tornar um problema de 
saúde pública. Pois pode ocorrer danos irreversíveis dos vasos sanguíneos coronários e cerebrais, elevada 
pressão sanguínea, conduzindo a ataques cardíacos, derrames cerebrais e morte. Por esta razão, a aten-
ção farmacêutica para indivíduos que fazem o uso deste medicamento é de extrema importância. Para res-
posta satisfatória do tratamento com o objetivo de e identificar Problemas Relacionados ao uso incorreto 
desta medicação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O TDAH é um transtorno que se caracteriza pela hiperatividade, desatenção e impulsividade, que acaba 
dificultando a aprendizagem das crianças. O diagnóstico desse transtorno é realizado por consulta médicas, 
pois não tem um exame clínico que comprove o TDAH. Uma vez confirmado o diagnóstico, começa-se o 
tratamento com metilfenidato, popularmente conhecido como ritalina. O metilfenidato, além de apresentar 
efeitos adversos quando utilizado de forma incorreta. Ressaltar a importância do uso racional desse medi-
camento, que tem como objetivo evitar as reações adversas causada pelo uso incorreto. sempre ter um 
acompanhamento seja ele com médico ou farmacêutico para que não ocorra o uso irracional de medica-
mento.  
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi mostrar a questão do uso deliberado de substâncias psicoativas, englobando isso como um 
problema de saúde pública. Procurou também demonstrar essa expansão do uso de drogas, que possui uma ligação 
com o aumento da dependência química, relacionando com o desencadeamento de transtornos mentais sérios da nos-
sa atualidade. Os transtornos mentais e os conceitos sobre o uso terapêutico de antidepressivos, nestes casos, com o 
trabalho de profissionais integrantes de equipe multidisciplinar e tratamento de farmacoterapia, demonstram ações com 
resultados benéficos e também eficazes. A equipe é formada por psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras e também 
com a participação da família.  

PALAVRAS-CHAVE: Antidepressivos, Dependência Química, Substâncias Psicoativas, Tratamento Terapêutico. 
 

INTRODUÇÃO 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo de substâncias psicoativas tem se 
mostrado cada vez mais evidente e discutido, sendo considerada uma doença, classificada entre os trans-
tornos psiquiátricos que podem ser tratados e controlados (BRASIL, 2009). Os usuários de drogas, ou usuá-
rios de substâncias psicoativas, estão mais sujeitos ao desenvolvimento da dependência química a qual 
pode causar mudanças fisiológica e física. O papel da farmacoterapia tem um papel de grande importância 
no tratamento do dependente químico, onde tem por objetivo prevenir e amenizar os sintomas os quais 
estão relacionados com a abstinência. Também vale ressaltar que a farmacoterapia não deve ser a única 
abordagem, mas sim, deve ser um complemento das outras intervenções psicossociais as quais buscam 
melhorar os domínios da vida do paciente (SANTIAGO, 2017). 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica por meio de artigos científicos bem como da legisla-
ção de órgãos oficinais, os quais estão relacionados com o uso terapêutico de antidepressivos. As bases de 
dados deste trabalho foram: a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e demais revistas de publicações científi-
cas e as resoluções disponibilizadas pelo Portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O 
período de busca compreende de fevereiro a novembro de 2020. 
 

DISCUSSÕES 
As substâncias psicoativas de abuso têm o seu mecanismo de ação particular, mas todas elas atuam de 
forma direta ou indiretamente. Assim, quando nos deparamos com um estímulo prazeroso, nosso cérebro, 
procura lançar um sinal; o aumento de dopamina, que é um importante neutransmissor do sistema neuro-
central, no núcleo accumbens, região central do sistema de recompensa e importante para os efeitos das 
drogas de abuso (SENAD, 2016). As características da crise de abstinência das substâncias químicas são 
uma série de sinais e sintomas causados por uma reação por falta de drogas. A falta de estímulos tóxicos 
para atividades psicológicas pessoais pode levar a mudanças imprevisíveis de comportamento. (OMS, 
2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considera-se que a dependência química é um problema de saúde mundial e que acaba gerando danos 
para toda a sociedade. Também pode-se constatar que o uso de antidepressivos é uma importante ferra-
menta quando refere-se ao tratamento do dependente químico das mais variadas substâncias apresenta-
das. Vale ressaltar que a utilização de antidepressivos depende do tipo de dependência química e deve ser 
realizada em conjunto com a assistente social. 
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RESUMO 
A esclerose múltipla é uma doença crônica, degenerativa, autoimune, do sistema nervoso central. Ocorre a desmielini-
zação da bainha de mielina, afetando a substância branca do sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinhal, 
ocasionando uma deficiência motora. Por ser uma doença que acomete jovens adultos, um diagnóstico precoce possibi-
lita um tratamento preciso e adequado, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente. Apesar do alto índice de 
casos, esta enfermidade ainda é pouco conhecida e divulgada por muitos, incluindo estudantes e profissionais da saú-
de. 

PALAVRAS- CHAVE: Esclerose Múltipla, Diagnóstico, Qualidade De Vida, Tratamento Farmacológico. 

 

INTRODUÇÃO 
A esclerose múltipla resulta de uma interação complexa entre fatores genéticos e ambientais, mas supõe-se 
que as causas são multifatoriais (SILVA, 2014). O diagnóstico se baseia na anamnese do paciente junta-
mente com exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, análise do líquido cefalorra-
quidiano e testes complementares. (SANTOS, 2018). Após o diagnóstico, deve-se estabelecer o nível de 
acometimento da doença por meio da Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS), essa escala é 
utilizada para avaliar o estadiamento da doença ( SOUZA, 2012). O tratamento para pacientes com esclero-
se múltipla é feito através de imunomoduladores e imunossupressores, alguns exemplos desses medica-
mentos são: interferon beta e acetato de glatirâmer (AG) (SILVA, 2014). Apesar do uso de diversas drogas 
no tratamento da EM, esses medicamentos não recuperam as funções que já foram acometidas pela doen-
ça. (GOMES et al., 2020).  

METODOLOGIA 
A pesquisa constitui em uma revisão bibliográfica baseada em artigos científicos encontrados nas bases de 
dados Google Acadêmico e Scielo, nos anos de 1998 a 2020. As palavras chaves utilizadas nestas buscas 
foram: esclerose múltipla, diagnostico, qualidade de vida e tratamento, que reporta características gerais da 
esclerose múltipla. 

DISCUSSÕES 
Considerada uma doença multifatorial os sintomas da EM se manifestam de maneiras diferentes, de modo 
em que a lista de sinais e sintomas possa ser infinita, dependendo da região que o sistema nervoso central 
é afetado pode influenciar como a doença inicia através das sequelas dos surtos, frequência, gravidade e 
progressão da incapacidade. Por não possuir cura a esclerose múltipla contém apenas tratamento com 
imunomoduladores e imunossupressores e apesar do uso de diversas drogas no tratamento esses medica-
mentos não recuperam as funções que já foram acometidas pela doença. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto deve-se ressaltar sobre a importância do diagnóstico precoce, pois além de garantir a celeridade e 
assertividade no tratamento e consequente estadiamento da doença, ainda confere ao paciente uma maior 
qualidade de vida, evitando a ocorrências de lesões/surtos, assim como o surgimento de outros sintomas 
provenientes da progressão da doença. 
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RESUMO 
A pandemia da COVID-19 ocasionou medidas de isolamento social, que acentuou uma prática comum em vários luga-
res do mundo: a automedicação. O comportamento das pessoas em automedicar-se, por vezes influenciado de forma 
negativa pelas mídias sociais, pode gerar grandes impactos e riscos à saúde da população. Dentre os medicamentos 
usados podemos citar a cloroquina e hidroxicloroquina, cujos efeitos podem agravar problemas cardíacos, assim como 
o uso de ivermectina e nitazoxanida pode resultar em distúrbios gastrointestinais. Este trabalho foi uma pesquisa de 
revisão bibliográfica com objetivo de evidenciar os riscos da automedicação e a influência das mídias durante o período 
de contingência. A escassez de informações confiáveis e o receio causado pela pandemia foram grandes motivadores 
para ocasionar o uso desses medicamentos, diante disso, a assistência farmacêutica de qualidade pode reduzir signifi-
cativamente os problemas relacionados ao uso de medicamentos e assegurar a qualidade de vida da população. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Automedicação, COVID-19, pandemia, farmacêutico. 
 

INTRODUÇÃO 
No final de 2019, a cidade de Wuhan, na China, tornou-se o centro de um surto de uma doença respiratória 
de causa desconhecida, que gerou grande preocupação não somente naquela região, mas mundialmente. 
Logo após a descoberta do sequenciamento genômico do causador da doença, verificou-se que a causa 
era por um novo vírus denominado SARS-CoV-2 ou novo coronavírus (WANG et al., 2020). Em virtude da 
pandemia, alguns países estabeleceram condutas que obrigaram o distanciamento, a detecção e o isola-
mento de indivíduos infectados assim como das pessoas que tiveram contato próximo a esses pacientes 
Enquanto os esforços para controlar a doença não alcançam uma solução definitiva, pessoas em vários 
lugares do mundo buscam por informações em sites e páginas da internet referentes à saúde, automedica-
ção e autocuidado. As buscas feitas no Google Trends se tornaram uma fonte preciosa de informações, em 
particular no que diz respeito aos temas e assuntos provindos da saúde pública internacional (HEER-
FORDT, 2020). No contexto da COVID-19, a automedicação não está sendo realizada de forma segura, em 
grande parte dos casos há o uso off label de medicamentos com o chamado “Kit-COVI ”, um grupo de me-
dicamentos sem quaisquer comprovações cientificas concludentes, usado para o tratamento da COVID-19, 
que contempla medicamentos como a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida que foram 
amplamente divulgados e incentivados nas mídias sociais. O importante papel dos farmacêuticos durante a 
pandemia é destacado pelo fornecimento diário de medicamentos e serviços essenciais de saúde aos paci-
entes. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura fundamentada em artigos científicos encontrados nas bases de dados 
Pubmed, SciELO e Google Acadêmico nos anos de 2001 a 2021.  

 

DISCUSSÕES 
O uso off label de medicamentos sem comprovações clínicas incentivado pelas mídias sociais durante a 
pandemia apresentam grandes riscos a saúde da população, tendo em vista  as demais comorbidades que 
os pacientes enfrentam. Por meio de estudos a cloroquina e a hidroxicloroquina se mostraram grandes 
agravantes a problemas cardíacos e extremamente tóxicas para crianças e letais em casos isolados. A 
ivermectina por sua vez pode desencadear distúrbios gastrointestinais e, em casos mais graves, rabdomióli-
se. Em relação à nitazoxanida, os efeitos adversos envolvem distúrbios cardiovasculares como hipertensão 
e taquicardia, além de alterações hepáticas como aumento dos níveis de transaminase glutâmica pirúvica.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A assistência farmacêutica durante crises de saúde pública, como no caso a COVID-19, se mostra de ex-
trema importância para a população. O profissional farmacêutico garante a promoção da saúde, auxiliando e 
orientando os pacientes a cerca do uso correto dos medicamentos e proporcionando segurança na autome-
dicação, evitando possíveis reações adversas decorrentes do uso de medicamentos sem qualquer orienta-
ção.      
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RESUMO 
Transtorno de ansiedade é considerado um problema de saúde pública, no Brasil que atinge cerca de 5,6% da popula-
ção. A ansiedade associada à depressão e à insônia estão relacionadas com alterações bioquímicas, comportamentais 
e psicológicas. Para conter os sintomas são utilizadas terapias alopáticas, porém devido, aos grandes efeitos colaterais, 
há grande procura por tratamento alternativo com fitoterápicos como o uso da Valeriana officinalis, pois possuem mes-
mos mecanismos de ação e poucos efeitos colaterais. Assim como os benzodiazepínicos, a Valeriana atua no Sistema 
Nervoso Central, como modulador do receptor GABA, possui ação ansiolítica, anticonvulsivante, hipnótica e relaxante 
muscular. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade, Valeriana officinalis, efeitos adversos, depressão.  
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, nota-se que transtornos de ansiedade vem prevalecendo na população, não escolhendo idade, 
nem classe social ou gênero. Já se tornou um problema de saúde pública do século XXI. O Brasil é conside-
rado uma das regiões com maior taxa de indivíduos que sofrem transtorno de ansiedade, atingindo cerca de 
5,6% da população, sendo considerado um dos fatores relacionados ao número crescente de suicídios no 
país. (SILVA, et al., 2020). A ansiedade se caracteriza como preocupação excessiva, incertezas e está rela-
cionada ao medo, intensificado em ambientes hostis com grande pressão e estresse. No entanto, apenas é 
considerada patológica quando afeta a capacidade de tomar decisões, lidar com frustrações e criar situa-
ções infundadas, podendo provocar ataques de pânico, surgimento de fobias e trazer grande prejuízo para 
saúde mental do indivíduo, impactando sua qualidade de vida. (CASTILHO, et al., 2020). Os benzodiazepi-
nicos são os principais medicamentos utilizados no tratamento de transtornos de ansiedade e insônia, pos-
sui ação ansiolítica, anticonvulsivante, hipnótica e relaxante muscular, atuando no Sistema nervoso Central, 
modulando o receptor GABA, combatendo os sintomas. Porém, o uso prolongado pode causar efeitos ad-
versos como perda da capacidade cognitiva, dependência, cefaleia, vertigem, demência, letargia, amnésia 
retrógada e hipotensão postural. Já o uso da Valeriana é eficaz no tratamento desses transtornos, atuando 
como modulador do receptor GABA, combatendo os sintomas, tendo a vantagem de ser um produto natural, 
não possuindo histórico de causar dependência química. 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica, e desenvolvida a partir de material elaborado, 
artigos científicos e livros, baseados em sites de pesquisa como: google acadêmico, Scielo, entre outros. As 
palavras-chave utilizadas na busca foram: Ansiedade, Valeriana officinalis, efeitos adversos, depressão. 

DISCUSSÕES 
O uso da Valeriana é eficaz no tratamento de transtorno de ansiedade e depressão, e tem a vantagem de 
ser um produto natural. O uso de plantas medicinais é cultural, e segundo a Organização Mundial de Saúde, 
cerca de 80% da população mundial utiliza produtos de origem natural para tratar sintomas. É visível a cres-
cente busca por tratamento alternativo para o transtorno de ansiedade, devido a menor incidência de efeitos 
colaterais quando comparados aos tratamentos adotados com os demais ansiolíticos convencionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a ansiedade associada ao estresse, à insônia e instabilidade de humor, dentre outras cir-
cunstâncias, pode conduzir as pessoas à experiências emocionais negativas, tornando-se patológica. Desta 
forma, a indústria farmacêutica propõe linhas de tratamento para os transtornos de ansiedade, que envol-
vem terapias alopáticas e com plantas medicinais (fitoterápicos). Entretanto, pela facilidade de acesso pode 
desencadear problemas de automedicação. 
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RESUMO 
A ivermectina e um dos antiparasitários mais usados atualmente no tratamento de parasitas intestinais em adultos e 
crianças. Fármaco usado para combater e tratar estrogilodíase, filariose, ascaridíase, entre outros processos infeccio-
sos, tal como no tratamento e, de forma equivocada, na prevenção da COVID 19, mesmo não tendo estudos científicos 
que sustentem esta última indicação. Este medicamento foi utilizado de forma indiscriminada e muitas vezes em doses 
acima da terapêutica, negligenciando os possíveis efeitos colaterais e reações adversas inerentes ao fármaco.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ivermectina, antiparasitário, efeitos colaterais, Covid-19. 

 
INTRODUÇÃO 

A ivermectina é um medicamento antiparasitário capaz de paralisar e promover a eliminação de vários tipos 
de parasitas do intestino, e usado no tratamento de sarna com a ajuda de outros medicamentos sendo prin-
cipalmente indicado para o tratamento da oncocercose, elefantíase, pediculose (piolhos), ascaridíase (lom-
briga) e escabiose piolhos. Esse medicamento é indicado para adultos e crianças e pode ser encontrado em 
farmácias (MITAL et al., 2020). A ação antiparasitária da ivermectina foi melhor observada desde 1987, 
quando foi doada na apresentação de comprimido oral, parenteral, principalmente na África para o trata-
mento da oncocercose, causada por infecção do verme filaria (CRUMP, 2017)  alguns efeitos adversos e 
auto imunes de modo leve, podendo ser observados durante o seu uso para o tratamento de parasitoses , 
os efeitos observados são: Coceira, dor, inchaço na face assim como em articulações , febre, dores de ca-
beça associadas normalmente a tonturas, reações musculares (DOMINGUEZ et al., 2017) Anvisa já fez 
diversos posicionamentos a respeito de substâncias que de maneira suposta ao coronavírus, como a iver-
mectina, falta de eficácia comprovada pela ciência (SCHIMIT et al., 2020). 

                                                                      METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada por meio de pesquisas em base de dados como Google 
Acadêmico, Lilacs e Scielo, utilizando como palavras-chave ivermectina, uso terapêutico, antiparasitário, 
efeitos colaterais e Covid-19. 

 
DISCUSSÕES 

 O uso da ivermectina de forma incorreta e a automedicação acreditando em uma melhora do quadro de 
saúde pode levar ao paciente uma serie de complicações, efeitos adversos, interações medicamentosas 
com outras medicações seu uso como antiparasitário que seria a sua principal indicação e ação do medi-
camento, bem como suas características farmacocinéticas e farmacodinâmicas e ainda discutir o uso desse 
fármaco no tratamento da Covid-19 mesmo não havendo nenhum indicio que comprove sua eficácia 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui –se que a ivermectina, apesar de apresentar segurança em doses terapêuticas, pode ser tóxica 
quando utilizada em doses elevadas, resultando em danos no organismo. Dessa forma, deve-se seguir as 
orientações médicas e evitar a automedicação, a fim de reduzir riscos de reações adversas e interações 
medicamentosas potencialmente graves. 
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RESUMO 
A sociedade vem sofrendo ao longo dos anos modificações no conceito sobre Esteroide Anabolizante (EAA) devido a 
sua utilização indiscriminada, principalmente no esporte em geral. A mídia é a principal influenciadora da imagem do 
corpo perfeito, passando a ser um dos principais motivos para o consumo massificado de uma autoimagem corporal 
aceita socialmente como possibilidade de integração, de socialização. Assistimos desse modo, o fenômeno da procura 
pela utilização dos esteroides para a satisfação da autoimagem dos indivíduos em um curto espaço de tempo. No es-
porte são utilizados para o aumento da massa muscular e da força física, contudo, os efeitos sobre o desempenho atlé-
tico permanecem ainda questionáveis. Os EAA podem acarretar vários efeitos colaterais, como psicopatologias, câncer 
de próstata, doença coronariana e esterilidade. Estudos epidemiológicos apresentam a problemáticas a respeito do uso 
de EAA nos esportes, no entanto, no Brasil não existem publicações substanciais sobre esse tema. Esta revisão anal i-
sou esse tópico, buscando despertar a curiosidade e o interesse dos leitores para a produção científica de novos traba-
lhos relacionados ao tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Esteroides, anabolizantes, recursos ergogênicos, estética, performace, hipertrofia. 

  

INTRODUÇÃO 
 A crescente admiração do corpo na atual sociedade de consumo é diretamente influenciada pelos meios de 
comunicação de grupos. Esses meios apresentam como padrão ideal de beleza e de cultura física, um “cor-
po perfeito”, que colabora para que um número crescente de jovens apele ao uso das drogas no objetivo de 
melhorar a imagem corporal. Entre essas drogas estão os Esteroides Anabolizantes Androgênicos (EAA), 
uma ampla categoria de derivados sintéticos do hormônio sexual masculino testosterona (WESTLYE et al, 
2017), usados com o objetivo de desenvolver massa muscular de forma acelerada (BAHRKE et al., 2015). O 
uso dessas substâncias apresenta um aumento cada vez mais entre os jovens, não somente pelos que 
almejam o “corpo perfeito”, mas também pelos que não estão contentes com sua imagem corporal (IC). 
Países como os Estados Unidos da América (EUA) têm aumentado os estudos relacionados aos danos 
causados por essas substâncias no corpo, devido aos excessos. Em alguns desses estudos, realizados 
com estudantes universitários nos EUA, foram encontradas intensas associações entre insatisfação com a 
IC e o uso de EAA entre os indivíduos com valores de Índice de Massa Corporal (IMC) correspondente à 
sobrepeso e obesidade (MARTINS et al., 2012). 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica fundamentada na busca de artigos científicos nas bases de dados 
como: Google Acadêmico, Scielo, Pubmed. As palavras-chaves utilizadas para esta busca foram: Recursos 
Ergogênicos, Esteroides Anabolizantes, Anabolizante no esporte. 
 

DISCUSSÕES 
Sabe-se que o uso de Esteroide pode trazer resultados positivos e negativos para a saúde e, sabendo que 
a sua utilização ocorre sem a devida prescrição e orientação por profissionais da área médica, seus efeitos 
colaterais podem ser gravíssimos, irreversíveis e até mesmo induzir a morte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o uso impulsivo dos esteroides anabolizantes por praticantes de esporte deixa claro que a 
ambição de conquistar o corpo ideal é desejado, ainda que sejam conhecidos os riscos dos efeitos colate-
rais. Nesse aspecto, este estudo visa contribuir com informações adicionais, pode assim auxiliar investiga-
ções futuras similares que busquem alertar sobre o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes. 
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RESUMO 
Na situação de pandemia pelo novo coronavírus (COVID- 19) que se requer distanciamento social para evitar a conta-
minação, as consequências sobre a saúde mental podem ser inúmeras, tal como o aumento nos níveis de ansiedade, 
havendo interferência também na qualidade do sono. Para o seu tratamento são utilizados os Benzodiazepínicos, que 
se usados inadequadamente podem gerar inumeráveis riscos ao organismo, tal como se associado com cimetidina, 
dissulfiram, isoniazida, anticoncepcional oral e omeprazol. Diante dos riscos que os medicamentos ansiolíticos e hipnó-
ticos podem causar se usados incorretamente, este trabalho mostra a importância dos profissionais capacitados na 
orientação aos pacientes, minimizando efeitos indesejáveis e tóxicos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Benzodiazepínicos, Ansiedade, Ansiolítico, Hipnótico, COVID-19, Pandemia, Intoxicação 

INTRODUÇÃO 
Na situação de pandemia pelo novo coronavírus (COVID- 19) que se requer distanciamento social para 
evitar a contaminação, as consequências sobre a saúde mental podem ser inúmeras, tal como o aumento 
nos níveis de ansiedade (FARO, 2020). Diante disso, medicamentos específicos são usados – os benzodia-
zepínicos (BZDs). Desenvolvidos acidentalmente nos anos 60, tiveram boa aceitação por seus efeitos satis-
fatórios no controle de distúrbios do sono e da ansiedade (ANDREATINI, 2001). Seu uso tem sido elevado 
enormemente na ultima década. Nos países desenvolvidos, a exemplo da Austrália, França e Espanha, são 
os mais receitados. No Brasil, em 2019, calcula-se mais de 13 milhões de usuários. Além disso, dados mos-
tram que 1 em cada 10 brasileiros já se tratou com essa medicação. Um dos principais fatores que contribu-
em para o crescimento no consumo destes medicamentos é a aquisição ilegal de receituário de controle 
especial, sem uma consulta médica (TELES, 2014). Seu consumo prolongado sem acompanhamento pro-
fissional acarreta dependência, uma vez que, as características específicas dos BZDs proporcionam alta 
capacidade de tolerância, consequentemente, o indivíduo necessitará de doses cada vez mais elevadas 
para alcançar o efeito desejado, acarretando sérios riscos a saúde, como por exemplo, déficits cognitivos, 
alterações motoras, sedação excessiva e intoxicação. Interações com outras classes medicamentosas tam-
bém são observadas, principalmente com fármacos capazes de potencializar os efeitos sedativos ou capa-
zes de deprimirem o sistema respiratório, como barbitúricos, opióides, anti-histamínicos, dentre outros, pois, 
constitui uma grave interação farmacodinâmica, podendo levar o indivíduo a morte  

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como: 
Google Acadêmico, Scielo e Pubmed, no período de agosto a novembro. 

 

DISCUSSÕES 
 Devido à atual situação de pandemia instalada mundialmente pelo COVID-19 em que houve a necessidade 
de se estabelecer uma nova rotina social, o uso descontrolado de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos - 
principalmente benzodiazepínicos, têm sido observados. Diante dos riscos que a medicação pode causar se 
usada incorretamente, este trabalho mostra a importância dos profissionais capacitados na orientação aos 
pacientes, minimizando efeitos indesejáveis e tóxicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os efeitos da pandemia relacionado ao COVID-19 revelou que 80% da população brasileira se tornou mais 
ansiosa, sendo necessário o uso de  BZDs cujos efeitos terapêuticos são redução da ansiedade e indução 
ao sono. Seu uso incorreto acarreta intoxicação, sendo  evidenciadas por déficits cognitivos, alterações 
motoras e sedação excessiva. Pode interagir com omeprazol, levando ao aumento destes BZDs na concen-
tração plasmática resultando em um maior efeito sedativo e depressão do sistema respiratório. 
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RESUMO 
Mulheres entre 35 e 40 anos passam por muitas mudanças quando estão na menopausa e na tentativa de atenuar os 
sintomas inconvenientes, cresceu o interesse no tratamento da menopausa por meio de terapias alternativas, entre elas 
o uso de isoflavonas  

PALAVRAS-CHAVE: Menopausa, Climatério, Terapia de Reposição Hormonal, Isoflavona, Soja. 

INTRODUÇÃO 
Na tentativa de atenuar os sintomas inconvenientes, algumas mulheres recorrem à terapia de reposição 
hormonal (TRH). (CARVALHO,2014). Nos últimos tempos, as mulheres começaram a mudar seu estilo de 
vida procurando uma qualidade maior tanto físico como psíquico. Estão voltando-se ao mais natural. (SOA-
RES. 2018). 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como: 
Google Acadêmico, Scielo, Pubmed, no período de 5 anos retroativos. As palavras chaves utilizadas para 
esta busca foram: Menopausa, Climatério, Terapia de Reposição Hormonal, Isoflavona, Soja. 

DISCUSSÕES 
De acordo com a maioria dos estudos analisados, os resultados foram favoráveis ao uso de isoflavonas,, 
proporcionando melhoria à qualidade de vida. Tem sido recomendado como maneira alternativa o consumo  
no tratamento de mulheres na pós-menopausa, causando mesmos efeitos colaterais, proporcionando às 
mulheres nesta fase melhor qualidade de vida. (SANCHES,2017). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que apesar dos relatos benéficos expostos no presente trabalho, a prescrição de isoflavonas 
como benefícios no TRH, deve ser avaliada com cautela; pois constata-se a necessidade de mais estudos 
científicos.(VARANCHINI,2019). 
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RESUMO 
O câncer é um crescimento desordenado das células, sendo que o de mama é a terceira neoplasia que mais mata no 
mundo. Um dos tratamentos utilizados é a quimioterapia, porém devido à quantidade de medicações que deve ser ad-
ministrada e as dosagens, ocorre muitas reações adversas e efeitos colaterais. Para a diminuição dos efeitos indesejá-
veis que a quimioterapia provoca, a nanotecnologia promove o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada 
com o objetivo de modificar a liberação do fármaco na faixa terapêutica por um tempo prolongado, assim utilizado ape-
nas uma dose. Atualmente tem sido muito utilizado a nanotecnologia no tratamento de alguns tipos de câncer, e tem 
apresentado melhoras significativas.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Nanopartículas, Fármacos, câncer, mama  
  

INTRODUÇÃO 
O surgimento do câncer ocorre a partir de uma mutação genética, ou melhor, uma alteração no DNA da 
célula, que passa a receber instruções erradas para suas atividades. (INCA, 2019). A quimioterapia tem 
como objetivo tratar tumores malignos (as células se multiplicam rapidamente e tem a capacidade de invadir 
estruturas próximas). (CUPERTINO, MARCONDES, GATTI, 2008). No tratamento de câncer por quimiote-
rapia ocorrem muitas reações adversas e interações medicamentosas, sendo tão importante a nanotecnolo-
gia, que tem sido muito utilizada no tratamento do câncer, oferecendo assim melhorias significativas no 
tratamento e também na cura. O Ideal é o diagnostico precoce da doença, iniciando assim o tratamento e 
aumento a possibilidade de cura. É necessário uma equipe multidisciplinar com especialidade clínica, cirur-
gias, laboratoriais e atenção psicológica. (Silva, 2015). 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como: 
Google Acadêmico, Scielo e Pubmed, no período de 2008 à 2021. 

 
DISCUSSÕES 

O câncer é um conjunto de patologia caracterizado pela proliferação desordenada de células ocasionando 
mutações genéticas. O tratamento mais utilizado é a quimioterapia, ocorrendo muitas reações adversas e 
interações medicamentosas. Para que haja uma diminuição nesses efeitos adversos dos quimioterápicos 
está sendo utilizando a nanotecnologia. São nanopartículas poliméricas que atua na libertação de fármaco 
de forma controlada e pode ser direcionado para sítios específicos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Nanotecnologia nas partículas poliméricas diminui consideravelmente os efeitos colaterais e as reações 
adversas ocasionada pela quimioterapia. Isso acontece porque esses fármacos não conseguem atravessar 
a parede dos vasos de regiões sadias do organismo, além de que a superfície dessas nanopartículas pode 
ser facilmente modificada, encaminhado assim o nanocarregador especificadamente para células cancero-
sas, com mecanismo de ação baseado nas moléculas apresentadas na superfície da célula do tumor. 
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RESUMO 
O edema de membros inferiores acomete pessoas de todas as idades, podendo afetar a sua qualidade de vida. O ede-
ma acontece pelo aumento do fluído, causando uma diminuição no volume da circulação sanguínea e gerando uma 
retenção de água e sódio no organismo. A Drenagem Linfática Manual (DML) favorece o sistema linfático eliminando o 
excesso de líquido e toxinas retidos entre as células, estimulando seu retorno à circulação. O objetivo geral deste estu-
do é investigar a redução do edema com a DLM método Godoy e Godoy® no edema de MMII por meio da volumetria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Volumetria; Sistema Linfático; Edema; Drenagem Linfática. 
 

INTRODUÇÃO 
Quando ocorre algum desequilíbrio no sistema de drenagem, o sistema linfático não consegue realizar a 
filtragem da linfa e a devolve para o sistema circulatório, gerando um acúmulo entre os tecidos, ocasionando 
o edema. A drenagem linfática manual (DLM) consiste em manobras específicas aplicadas sobre a pele, 
favorecendo o sistema linfático a trabalhar em um ritmo otimizado, eliminando o excesso de líquido e toxi-
nas retidos entre as células, estimulando seu retorno à circulação. 
 

METODOLOGIA 
A coleta de dados foi realizada durante três meses em uma Clínica Escola de Fisioterapia de uma instituição 
de ensino particular na cidade de São José do Rio Preto-SP e será considerada a amostra de 10 participan-
tes que apresentar idade superior á 18 anos, sem distinção de sexo; consentir em participar do estudo vo-
luntariamente por meio de assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Previamente ao início 
da pesquisa, será utilizado um instrumento contendo dados sociodemográficos como idade, sexo, residên-
cia, escolaridade, inserção no mercado de trabalho e profissão e será aplicado um questionário abordando 
aspectos da condição de saúde. A avaliação de volumetria por deslocamento de água acontecerá em dois 
momentos, o primeiro antes da aplicação da técnica de DLM e o segundo imediatamente ao final da aplica-
ção da técnica. 

DISCUSSÕES 

A técnica de drenagem linfática manual promove benefícios, pois aumenta a capacidade de locomoção da 
linfa no interior dos gânglios linfáticos ajudando na eliminação dos líquidos, e dessa maneira, reduzindo o 
edema. A DLM é de grande relevância, pois incentiva a circulação linfática, expeli toxinas, nutri os tecidos, 
aumenta a defesa e a ação antinflamatória. É importante para o alívio de dores, circulação sanguínea,  
edemas,  hipertensão  arterial,  tecido  edemaciado, reumatismo,  tensão  menstrual,  musculatura  tensa,  
pele  irritada e  sistema  nervoso abalado. Em um estudo realizado por Borges (2006) com o objetivo de 
avaliar o efeito da técnica de DLM no edema corporal, mostrou que permite a redução de 10% do volume do 
membro diariamente na primeira semana e cerca de 50% do volume do membro em uma semana. Além 
disso, estudos mostram que, pode haver uma redução total ou quase total do edema possível, em quase 
100% dos casos de pacientes dentro no decorrer de alguns dias.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os valores obtidos concluiu-se que o efeito do deslocamento manual sob os parâmetros 
corpóreos analisados pela volumetria apresentam resultados sobre a redução do edema em membros infe-
riores. 
A DLM mostrou-se eficiente na redução de edemas em membros inferiores, uma vez que promove elimina-
ção de líquidos e toxinas e os benefícios são evidentes. 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos causados pelo uso dos medicamentos estabilizadores de hormônios em 
pacientes pós tratamento de câncer de mama na intensidade da dor e na qualidade de vida. A pesquisa foi realizada 
incluindo 13 mulheres que já encerraram o tratamento de câncer de mama. As mulheres foram avaliadas por meio da 
plataforma Formulários Google, através de dois questionários padronizados, sendo eles o Brief Pain Inventory (BPI) e o 
WHOQOL-bref. O maior grupo era de mulheres com mais de 50 anos. Em relação aos medicamentos estabilizadores de 
hormônio 31,3% fazem uso do tamoxifeno e 31,3% do anastrozol. Dentre as medicações utilizadas para dor 18, 8% 
utilizam dipirona. Na intensidade da dor, 100% das mulheres relataram apresentar quadro álgico em algum local do 
corpo, sendo 43,8% nos membros inferiores. Houve 25% de interferência na função da habilidade de caminhar e no 
humor. Em relação a área emocional, quando perguntado a frequência com que as mesmas apresentam sentimentos 
negativos como tristeza, desespero, ansiedade e depressão 31,3% apresentaram um desses sentimentos. Os resulta-
dos do estudo mostram que a terapia hormonal com os medicamentos estabilizadores de hormônios influencia na dor, 
consequentemente, impactando na qualidade de vida das mulheres após o câncer de mama. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama; Terapia hormonal; Qualidade de vida; Dor; Medicamentos. 
 

INTRODUÇÃO 
O câncer de mama é o mais predominante nas mulheres em todo o mundo, há também um grande número 
de sobreviventes devido aos novos tratamentos e tecnologias. A terapia hormonal adjuvante com os medi-
camentos inibidores de aromatase e os moduladores seletivos de receptor de estrogênio contribuem para 
reduzir a recorrência e morte pelo câncer de mama, a mesma tem um tempo elevado de duração, sendo 
prescrita por 5 anos ou mais. O objetivo foi avaliar os efeitos causados pelo uso dos medicamentos estabili-
zadores de hormônios em pacientes pós tratamento de câncer de mama na intensidade da dor e na quali-
dade de vida. 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo transversal e quantitativo. A pesquisa foi realizada incluindo 13 mulheres que já en-
cerraram o tratamento de câncer de mama e estavam utilizando os medicamentos estabilizadores de hor-
mônios. As mulheres foram avaliadas por meio da plataforma Formulários Google, através de dois questio-
nários padronizados, sendo eles o Brief Pain Inventory (BPI) que mede a intensidade da dor e sua interfe-
rência na função e o WHOQOL-bref desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para denominar a 
qualidade de vida, a análise dos dados foi tabulada através da plataforma Excel. 
 

DISCUSSÕES 
O maior grupo era de mulheres com mais de 50 anos. Em relação aos medicamentos estabilizadores de 
hormônio 31,3% fazem uso do tamoxifeno e 31,3% do anastrozol. Dentre as medicações utilizadas para dor 
18, 8% utilizam dipirona. Na intensidade da dor, 100% das mulheres relataram apresentar quadro álgico em 
algum local do corpo, sendo 43,8% nos membros inferiores. Houve 25% de interferência na função da habi-
lidade de caminhar e no humor. Na qualidade de vida,  em relação a área emocional, quando perguntado a 
frequência com que as mesmas apresentam sentimentos negativos como tristeza, desespero, ansiedade e 
depressão 31,3% apresentaram algumas vezes um desses sentimentos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados do estudo mostram que a terapia hormonal com os medicamentos estabilizadores de hormô-
nios influencia na dor, consequentemente, impactando na qualidade de vida das mulheres após o câncer de 
mama. No entanto, é importante ressaltar a necessidade de mais estudos com uma maior amostragem.  
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi avaliar se o método Pilates (MP) promove melhora da flexibilidade e equilíbrio em idosas antes 
e após a prática do MP. Foi realizado em um estúdio de Pilates com 7 idosas com média de 60,6 anos. Foi utilizado o 
questionário de Berg Balance Scale, teste clínico para avaliação do equilíbrio. Utilizou-se o teste Time Get Up and Go 

para avaliar o risco de quedas. E para avaliação da flexibilidade utilizou-se o Flexiteste. Foi verificado no presente 
estudo que a prática do MP proporcionou melhora na flexibilidade e diminuição do risco de quedas. Contribu-

indo para a melhora da qualidade de vida de mulheres idosas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Método Pilates; Equilíbrio; Flexibilidade; Risco de queda. 
 

INTRODUÇÃO 
A qualidade de vida existente na fase do envelhecimento engloba uma gama de aspectos, onde se incluem 
desde autoestima e bem-estar físico psicossocial até o estilo de vida, satisfação com o local de trabalho e 
ambiente onde se vive. O método Pilates (MP) está sendo uma forma de condicionamento físico para o 
idoso, proporcionando melhor equilíbrio, flexibilidade, postura, controle, entre outros.  

METODOLOGIA 
Estudo transversal, observacional, descritivo, realizado em um estúdio de Pilates, A amostra foi composta 
por sete mulheres idosas e foi feita avaliação antes e após aplicação de dois meses do MP. Para avaliação 
do equilíbrio utilizou-se o questionário Berg Balance Scale, teste clinico, para observamos as habilidades de 
equilíbrio estático e dinâmico. Utilizou-se o teste Time Get Up and Go, para avaliar o risco de quedas. E 
para avaliação da flexibilidade, utilizou-se o Flexiteste, que consiste em medir a mobilidade de 20 movimen-
tos corporais.  
 

DISCUSSÕES 
A idade média de 60,6 anos, sendo todas do gênero feminino. E na comparação dos valores do teste Berg 
Balance Scale observou-se que não houve diferença significante (P>0,05). Na comparação do Flexiteste e 
do teste Time Get Up and Go observou-se que os resultados obtidos apresentaram uma melhora significati-

va em relação a flexibilidade e o teste para risco de quedas das pacientes avaliadas (P<0,05). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo concluiu que as avaliadas apresentaram resultados semelhantes na avaliação e na reavaliação 
relacionados ao equilíbrio, avaliado através da aplicação do Berg Balance Scale. Foi possível verificar atra-
vés da aplicação do Flexiteste, que o método contribui positivamente para o ganho da flexibilidade, apresen-
tando melhora após dois meses de prática. E em relação ao teste Time Get Up and Go apresentaram efei-
tos positivos da prática do método, obtendo uma melhora significativa dessas pacientes avaliadas. Conclui-
se, portanto, que o método Pilates é uma técnica que contribuiu para qualidade de vida de mulheres idosas, 
proporcionando melhora da flexibilidade e funcionalidade das estruturas relatadas.  
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RESUMO 
As doenças ocupacionais são relacionadas com o exercício contínuo de atividades repetitivas, a ginástica laboral, faz 
junção da cinesiologia para direcionar e aplicar programas de exercícios cinesioterapêuticos especificamente dirigidos 
ao controle de lesões associadas à carga física de trabalho, visto que esta ciência tem como objeto de estudo o movi-
mento corporal humano, o que leva estes profissionais a potencializar a capacidade do indivíduo de realizar movimentos 
e assim melhorar o desempenho e a eficiência do trabalhador, com a intenção de prevenir e/ou reduzir o surgimento de 
patologias osteomusculares relacionadas com o trabalho.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Trabalhador, Ansiedade, Sintomas Depressivos,Transtornos Traumáticos Cumulativos, 

Exercício físico, Qualidade de Vida. 

INTRODUÇÃO 
As doenças ocupacionais são relacionadas com o exercício contínuo de atividades repetitivas, a ginástica 
laboral, faz junção da cinesiologia para direcionar e aplicar programas de exercícios cinesioterapêuticos 
especificamente dirigidos ao controle de lesões associadas à carga física de trabalho. é identificar mudan-
ças e compreender os efeitos das intervenções ergonômicas e de um Programa de Ginástica Laboral (PGL) 
na qualidade de vida dos colaboradores de uma clínica oncológica. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo consiste em uma pesquisa amostral de caráter transversal e ocorreu no Centro de Onco-
logia Rio Preto (CORP), localizado na cidade de SJRP-SP. Os participantes foram avaliados no início e final 
do estudo, após o período da coleta de dados, os mesmos foram avaliadas em planilhas Excel. 
 

DISCUSSÕES 
No questionário HADS divido pelos setores administração (ansiedade melhora de 50%, depressão manteve-
se estável); limpeza (ansiedade manteve-se estável, depressão melhora de 50%); quimioterapia (ansiedade 
e depressão mantiveram-se estável); recepção (ansiedade melhora de 50%, depressão mantivera-se está-
vel), no questionário WHOQOL-bref um dos principais efeitos do PGL nos colaboradores foi o aumento no 
aspecto físico em cerca de 10% já nos outros itens avaliados a melhora não foi tão relevante, pois não ul-
trapassou 6% de aumento, e observou que a ergonomia do local necessita de melhoras. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ressalta-se, que a execução do PGL é importante, para que as empresas não apresentarem afastamentos 
relacionados a doenças ocupacionais e psicológicas. Justificando assim, a importância da ginástica laboral 
na promoção da qualidade de vida, saúde e bem-estar dos colaboradores da empresa. 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi analisar a importância das orientações gerais de fisioterapia em uma clínica de oncologia. Utili-
zando um questionário de satisfação, aplicado ao paciente de forma online via WhatsApp, com uma a amostra de 10 
pacientes, que já tinham realizado pelo menos uma sessão de fisioterapia. E as perguntas foi uma adaptação do questi-
onário sobre a satisfação dos pacientes com a fisioterapia, que vai desde uma avaliação geral do atendimento fisiotera-
pêutico, como também o motivo pelo qual não realizam mais o tratamento. Concluímos que o atendimento fisioterapêu-
tico tem um ótimo percentual de qualidade e satisfação, pois a maioria dos pacientes não retornaram as sessões de 
fisioterapia pois não sentem necessidade. É preciso de mais estudos com essa linha de pesquisa e maior número da 
amostra demonstrando a efetividade dos atendimentos na prevenção, orientação e tratamento da fisioterapia oncológi-
ca. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Câncer; Fisioterapia Oncológica; Recursos Fisioterapêuticos; Satisfação do Paciente. 
 

INTRODUÇÃO 
O câncer é uma doença que tem um crescimento desordenado, podendo invadir órgãos ou tecidos. E os 
pacientes com câncer necessitam de cuidados integrados desde o começo, na prevenção, tratamentos e 
cuidados paliativos quando é detectado o câncer. A fisioterapia tem um importante papel na área da onco-
logia, e os profissionais da fisioterapia dispõem de vários recursos que podem intervir no tratamento.  
 

METODOLOGIA 
O questionário de satisfação foi realizado de forma online via WhatsApp diretamente para o paciente, com 
uma a amostra de 10 pacientes, que já tinham realizado pelo menos uma sessão de fisioterapia. E as per-
guntas foi uma adaptação do questionário de satisfação desenvolvido por Mendonça e Guerra (referência), 
que vai desde uma avaliação geral do atendimento fisioterapêutico, como também o motivo pelo qual não 
realizam mais o tratamento. 
 

DISCUSSÕES 
O resultado é que 66,7% dos pacientes não realizam mais o tratamento de fisioterapia, pois alegam que não 
possuem mais necessidade de tratamento fisioterapêutico, e a pandemia também impactou na assiduidade, 
onde 20% dos pacientes relatam que abandou o tratamento no início da pandemia, sendo 10% dos pacien-
tes já retornaram normalmente e os outros 10% pretender retornar. Os aspectos de qualidade de atendi-
mento do fisioterapeuta foram pontuadas com bom, ótimo e excelente, todos os pacientes tiveram sua pri-
vacidade 100 % preservada, e 70% se sentiram abertos para diálogo com o fisioterapeuta. Finalizando o 
resultado com 70% dos pacientes pontuando o atendimento fisioterapêutico como excelente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos que o atendimento fisioterapêutico tem um ótimo percentual de qualidade e satisfação, pois a 
maioria dos pacientes não retornaram as sessões de fisioterapia pois não sentem necessidade. É preciso 
de mais estudos com essa linha de pesquisa e maior número da amostra demonstrando a efetividade dos 
atendimentos na prevenção, orientação e tratamento da fisioterapia oncológica. 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi verificar se pacientes com diagnostico de dor anterior em joelho, realizam tratamento e qual 
tratamento foi estabelecido. Foi realizado um questionário online, envolvendo 50 pacientes, sendo 17 do sexo masculino 
e 33 do sexo feminino. A idade média desses pacientes foi 42,9 anos, foi feito um questionário onde envolvia perguntas 
como, quanto tempo tem essa dor, se realiza tratamento, qual tratamento é realizado, quando realizou tratamento fisio-
terapêutico, qual foi a melhora da dor de acordo com a escala de EVA. Onde constatamos que os paciente com dor 
anterior em joelho desconhece a sua literatura, e não realizam tratamento fisioterapêutico, somente medicamentoso 
assim tratando só apenas seus sintomas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome da dor patelofemoral; Articulação do joelho; Tratamento conservador. 

 

INTRODUÇÃO 
Dor anterior em joelho é comum em adolescentes e adultos, é uma dor que ocorre ao redor ou atrás da 
patela que pode piorar através de atividades que incluem correr, subir escadas, pular e agachar. Acredita-se 
que a diminuição da força do quadríceps ou a instabilidade patelar pode acarreta essa dor anterior. O me-
canismo valgo dinâmico pode estar associado e é mais comum no sexo feminino, assim podendo ser maior 
a incidência em mulheres. Seu diagnóstico é feito com base na história clínica do paciente e exames físicos. 
(Sameer et al., 2007). 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado capitação de pacientes com o diagnóstico de dor anterior em joelho por meio de redes sociais 
e utilizamos plataformas on-line, onde o avaliado respondeu um questionário que ficou gravado no sistema 
para ser posteriormente analisado. 
Foi utilizado um questionário elaborado pelos avaliadores, onde foi composto uma ficha de anamnese geral 
contendo: dados pessoais, questões relacionadas a dor anterior em joelho e tratamento realizado pelo paci-
ente. Esses dados foram analisados utilizando uma visão descritiva de cada variável do estudo, podendo 
assim caracterizar essa patologia. 
 

DISCUSSÕES 
Assim como encontramos na literatura a dor anterior em joelho é mais comum no sexo feminino sendo de 
50 pessoas, 33 do sexo feminino. A idade média foi 42,9 anos. Onde constatamos que os pacientes reali-
zam o tratamento de modo medicamentoso, tratando apenas os seus sintomas de imediato e não pensando 
nas alterações futuras nas suas atividades de vida diárias. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os dados obtidos, os participantes são normalmente adultos jovens a idosos, de ambos os 
sexos, que tem diagnóstico há anos e não realizam tratamento fisioterapêutico para ganho de analgesia e 
melhora da AVD's (atividades de vida diárias). 
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RESUMO 
 Sabemos que o câncer é uma alteração genética do DNA que se divide rapidamente levando a mais formações de 
tumores e podendo se espalhar por todo o corpo. Onde o conjunto de sintomas principalmente a dor, gerando incapaci-
dade e sofrimento afetando o seu bem-estar. A dor neuropática é uma reação adversa comum gerada pelo câncer devi-
do a medicamentos quimioterápicos. Contudo a tecnologia é fundamental em áreas medicas principalmente nos cuida-
dos com o câncer, onde um aplicativo incrementará na rede de cuidadores promovendo uma melhor qualidade de vida 
dos pacientes. O objetivo é entender o impacto que a mesma causa sobre o indivíduo que tem ou teve diagnóstico de 
câncer e mostrar se a tecnologia auxilia na melhora de afecções ou alterações desses pacientes. a tecnologia tem efei-
tos positivos sobre os pacientes que teve ou tem câncer a criação de um aplicativo para suas atividades diárias e acom-
panhamento multidisciplinar, gerará ao paciente um melhor bem-estar e qualidade de vida.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia em saúde; Oncologia; Dor oncológica; Aplicativos em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 
Sabemos que o câncer é uma alteração genética do DNA que se divide rapidamente levando a mais forma-
ções de tumores e podendo se espalhar por todo o corpo, estimando-se que em 2020 houve 625 mil novos 
casos. Onde o conjunto de sintomas principalmente a dor, gerando incapacidade e sofrimento afetando o 
seu bem-estar. A dor neuropática é uma reação adversa comum gerada pelo câncer devido a medicamen-
tos quimioterápicos. Contudo a tecnologia é fundamental em áreas medicas principalmente nos cuidados 
com o câncer, onde um aplicativo incrementará na rede de cuidadores promovendo uma melhor qualidade 

de vida dos pacientes. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo observacional, os pacientes estão sendo captados por redes sociais e avaliados pela 
plataforma Google Forms, onde ficará gravado as informações para posteriormente serem analisados con-
tendo um questionário pessoal se faz tratamento e se a utilização do aplicativo auxiliaria em sua rotina ela-

borado pelos alunos.  
 

DISCUSSÕES 
 O avanço tecnológico, no âmbito das ciências médicas, tem proporcionado um enorme otimismo no trata-
mento das doenças oncológicas e no aumento da taxa de sobrevivência dos pacientes, daí que seja neces-
sário avaliar a qualidade de vida, enquanto importante indicador do bem-estar. Nosso estudo evidenciou 
que a maioria (50%) dos pacientes sabem utilizar o computador, celular, tablet e outros aparelhos tecnológi-
co, e 66,7% dos pacientes acredita que a utilização do celular smartphone facilita a sua vida. Também foi 
evidenciado que 75% dos pacientes gostariam de ter um aplicativo de celular para melhorar suas tarefas 
diárias principalmente no tratamento oncológico e 75% das respostas gostariam de um aplicativo para auxi-
liar e melhorar em suas atividades diárias 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A tecnologia tem efeitos positivos sobre os pacientes que teve ou tem câncer, embora tenha sido demons-
trado que a dor tem grande impacto na rotina dos mesmos. Em vista que, a criação de um aplicativo para 
suas atividades diárias e acompanhamento multidisciplinar, gerará ao paciente um melhor bem-estar e qua-
lidade de vida.  
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RESUMO 
O objetivo do presente estudo é tratar e analisar os benefícios do método Pilates contemporâneo no tratamento de 
paciente com alterações posturais, utilizando os exercícios criados por Joseph e suas variações desenvolvidas ao pas-
sar dos anos. Foi realizado uma avaliação antes e após o período de tratamento, para que ao final das sessões os re-
sultados fossem comparados e avaliados. Houve uma melhora significativa nas alterações posturais da paciente e em 
outros aspectos, como por exemplo, em sua qualidade de vida e perda de peso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Método Pilates; Condicionamento Físico; Exercícios de alongamento muscular; Correção Postu-

ral; Equilíbrio postural. 
 

INTRODUÇÃO 
O método Pilates ficou conhecido por causa de seu criador Joseph Pilates, que buscava melhorar a postura, 
respiração, fortalecer grupos musculares e ganhar estabilização articular das pessoas. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de caso, realizado em uma paciente do sexo feminino, 10 anos de idade. Foi realiza-
da uma anamnese corporal rápida utilizando uma ficha de instrumento de avaliação corporal (IAP) e a Esca-
la Visual Analógica – EVA para dor. Para a intervenção, foram realizados exercícios do método Pilates con-
temporâneo, uma hora por dia, duas vezes na semana, durante 12 semanas, totalizando 24 sessões. 
 

DISCUSSÕES 
Assim, como observado por (SINZATO, C.R. et al. 2013) acredita-se que o método pilates ajude a melhorar 
a flexibilidade corporal, alinhamento postural, coordenação, aumento da força muscular, controle motor e 
assim tendo uma melhora na reeducação postural. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, o método Pilates através de exercícios selecionados se mostrou eficiente na melhora das disfun-
ções posturais, força muscular, mobilidade da paciente e em sua qualidade de vida. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é identificar se a população utiliza e se tem conhecimento sobre os benefícios do uso diário 
dos Filtros Solares. Foi criado um questionário pelas próprias autoras através do Google Formulários, e aplicado de 
forma remota para realizar a coleta de dados. Como resultados, observamos que o público que mais respondeu foi do 
sexo feminino entre 20 a 35 anos de idade, uma grande parte utiliza e sabem da importância do uso diário dos Filtros 
Solares, porém não realiza as reaplicações necessárias para uma melhor prevenção. Concluímos que a maioria das 
pessoas utiliza os Filtros Solares, mas não realiza as reaplicações necessárias do produto, e de acordo com a Socieda-
de Brasileira de Dermatologia, devemos reaplicar o Filtro Solar ao longo do dia a cada duas horas na pele para uma 
fotoproteção mais eficiente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Fotoeducação; Fotoenvelhecimento; Fotoprotetores. 

 

INTRODUÇÃO 
Os Filtros Solares são uma importante ferramenta de proteção frente aos efeitos prejudiciais decorrentes da 
exposição à radiação ultravioleta, porém seu uso ainda é pouco expressivo e de forma inadequada, o que 
reflete o baixo nível de conhecimento da população acerca dos benefícios de sua utilização na prevenção 
de vários tipos de alterações dermatológicas indesejáveis.  
 

METODOLOGIA 
Foi realizado um questionário através do Google Formulários criado pelas próprias autoras com 13 pergun-
tas diversas sobre o Filtro Solar, o questionário foi aplicado de forma remota por conta da pandemia que 
estamos vivendo (COVID-19), em homens e mulheres entre 20 a 65 anos de idade na cidade de São José 
do Rio Preto – São Paulo, entre os dias 6 e 24 de março de 2021.   
 

DISCUSSÕES 
Foi utilizado o método dedutivo para a análise quantitativa e qualitativa dos valores obtidos. Como resulta-
dos, tivemos 82 respostas e observamos que o público que mais respondeu foi do sexo feminino entre 20 a 
35 anos, pois obtivemos uma maior porcentagem de 89%, e através dos resultados observamos que os 
entrevistados utilizam os filtros solares, porém não realizam as reaplicações necessárias do produto para 
uma fotoproteção mais eficiente.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos que a população está bem orientada quanto aos benefícios e a eficiência do uso diário dos 
Filtros Solares, porém precisa-se de mais orientações em relação ás reaplicações do produto ao decorrer do 
dia, além disso, podemos salientar que a escolha do Filtro Solar adequado para cada tipo de pele é de ex-
trema importância para uma melhor adaptação e prevenção, tendo em vista que se o Filtro Solar não se 
adaptar bem ao tipo de pele, normalmente as pessoas são desestimuladas ao seu uso. 
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RESUMO 
Com a pandemia da COVID-19, a fisioterapia como área importante da saúde, passou a atender uma quantidade ainda 
maior de pacientes que precisam de cuidados específicos para lidar com as consequências desta doença. Desde então, 
profissionais da área procuram estabelecer protocolos que garantam a recuperação total ou parcial dos pacientes aco-
metidos pela Covid, de forma a garantir uma melhor qualidade de vida destas pessoas. Este documento visa orientar e 
fornecer métodos de tratamentos que o fisioterapeuta pode aplicar na reabilitação de pacientes na fase pós-Covid. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação, Covid-19, Fisioterapia. 

 
INTRODUÇÃO 

Após a instalação da COVID-19, a fisioterapia como área importante da saúde, passou a atender uma quan-
tidade ainda maior de pacientes que necessitam de cuidados específicos para lidar com as consequência 
desta doença. Desde então profissionais da área procuram estabelecer protocolos que garantam a recupe-
ração total ou parcial dos pacientes acometidos peka COVID-19, de forma a garantir uma melhor qualidade 
de vida. Este documento visa orientar e fornecer métodos de tratamento que o fisioterapeuta possa aplicar 
na reabilitação dos pacientes pós COVID-19.  
 

METODOLOGIA 
O desenvolvimento do artigo foi realizado através de pesquisas bibliográficas publicadas sobre temas que 
se relacionam com reabilitação pós COVID-19 na fisioterapia. Através de estudos e coleta de dados adquiri-
dos pelas bibliografias, foi elaborado idéias e estratégias para o planejamento do artigo.  Após a discussão 
dos dados coletados e a elaboração do projeto, foi concretizado este artigo afim de indicar estratégias de 
tratamento que o fisioterapeuta pode aplicar na reabilitação dos pacientes pós COVID-19, orientando e pro-
pondo métodos para obter melhores resultados na recuperação. 
 

DISCUSSÕES 
Através de pesquizas bibliográficas foram revisados 10 artigos com os temas relacionados COVID-19, dos 
10 artigos revistos apenas apenas 3 artigos indicaram o melhor tratamento para reabilitação pós COVID-19 
na fisioterapia, os artigos selecionados indicam um melhor prognóstico através de treinamento aeróbico e  
treinamento de resistência progressiva sendo aplicado com intensidades e cargas específicas para cada 
indivíduo, no entanto ainda se faz necessário novos estudos para um melhor programa de reabilitação. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O artigo tem como objetivo oferecer métodos de tratamento para auxiliar nas estratégias de atendimento 
propostas pelos fisioterapeutas orientando e direcionando os profissionais sobre intervenções terapêuticas a 
serem adotadas para pacientes pós COVID-19. 
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RESUMO 

Durante 280 dias, ou 40 semanas de gravidez, o organismo feminino sofre diversas alterações anatômicas e funcionais 
que podem desencadear lombalgia na gestação. A lombalgia pode restringir os movimentos, gerando rigidez localizada, 
dor, afetando cerca de 50% a 85% das gestantes levando a limitação dos movimentos. Este estudo tem por objetivo 
investigar emprego da reeducação postural global na correção postural de gestantes para a prevenção da lombalgia. 
Trata-se de um estudo de revisão de literatura bibliográfica baseada na busca de artigos científicos indexados nas se-
guintes bases de dados: Lilacs, Pubmed, PEDro e biblioteca Scielo no período de janeiro ao junho de 2021.  A Reedu-
cação Postural Global  por meio da intervenção  global alonga  as  cadeias musculares encurtada e rígida que se encon-
tra em uma posição de desequilíbrio,  posicionando de modo  correto as articulações, fortalecendo a musculatura corpo-
ral controlando assim as compensações causadas pelas alterações posturais, diminuindo a dor do paciente prevenindo  
a lombalgia e  nos  casos  onde já se encontra  instalada , reduzindo   as  dores e  trazendo  de volta a mobilidade  
desbloqueando de forma individual e quantitativa as cadeias musculares, alcançando o amadurecimento da propriocep-
ção corporal global.  
 
DESCRITORES: Correção Postural; Dor Lombar; Fisioterapia; Gestante; Reeducação Postural Global 

 

INTRODUÇÃO 
Durante 280 dias, ou 40 semanas de gravidez, o organismo feminino sofre diversas alterações anatômicas e 
funcionais que podem desencadear lombalgia na gestação de 03 maneiras: dor lombar, dor na cintura pélvi-
ca ou combinadas. A lombalgia caracteriza-se por uma sensação de dor ou irritação na coluna lombar de 
instalação súbita ou lenta, que pode restringir os movimentos, gerando rigidez localizada e ainda mais dor, 
chegando a afetar cerca de 50% a 85% das gestantes levando a limitação dos movimentos. Objetivo: Este 
estudo tem por objetivo investigar emprego da reeducação postural global na correção postural de gestan-
tes para a prevenção da lombalgia.  
 

METODOLÓGIA 
Trata-se de um estudo de revisão de literatura bibliográfica baseada na busca de artigos científicos indexa-
dos nas seguintes bases de dados: Lilacs, Pubmed, PEDro e biblioteca Scielo no período de janeiro ao ju-
nho de 2021.  Foram utilizados descritores controlados e não controlados para a busca sendo utilizados 
para esta busca a seguinte descritora:  Correção Postural (Postural Correction); Dor Lombar (Low Back 
Pain); Gestante (Pregnant Women); Reeducação Postural Global (Global Postural Reeducation). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A Reeducação Postural Global  por meio da intervenção  global alonga  as  cadeias musculares encurtada e 
rígida que se encontra em uma posição de desequilíbrio,  posicionando de modo  correto as articulações, 
fortalecendo a musculatura corporal controlando assim as compensações causadas pelas alterações pos-
turais, diminuindo a dor do paciente prevenindo  a lombalgia e  nos  casos  onde já se encontra  instalada , 
reduzindo   as  dores e  trazendo  de volta a mobilidade  desbloqueando de forma individual e quantitativa 
as cadeias musculares, alcançando o amadurecimento da propriocepção corporal global. 
 

REFERÊNCIAS 
CARVALHO, Maria Emília Coelho Costa et al. Lombalgia na gestação. Revista Brasileira de Anestesiologia, 
v. 67, n. 3, p. 266-270, 2017. 

CASTAGNOLI, Chiara et al. Effects in short and long term of Global Postural Reeducation (GPR) on chronic 
low back pain: a controlled study with one-year follow-up. The Scientific World Journal, v. 2015. 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito adicional da educação em neurociências da dor (END) associado à um protocolo 
de terapia manual (TM) na intensidade da dor e incapacidade em pacientes com dor lombar crônica (DLC). Este estudo 
é um ensaio clínico randomizado que incluiu uma amostra de 104 voluntários com DLC. Os indivíduos incluídos foram 
divididos aleatoriamente em dois grupos: 1) TM e 2) TM + END. Foi coletado no início e final do tratamento a intensida-
de da dor e incapacidade através dos instrumentos Escala Numérica de Dor e Índice de Incapacidade Lombar Oswes-
try. As intervenções aplicadas consistiram em duas sessões de educação em neurociência da dor e oito sessões duas 
vezes por semana de terapia manual para o grupo TM + END e o mesmo protocolo de terapia manual isolada para o 
TM. Durante o acompanhamento de longo prazo, não houve diferenças significativas na intensidade da dor (p= 0.19) e 
incapacidade (p= 0.06) entre os dois grupos. Nenhum efeito adicional da END na intensidade da dor e incapacidade em 
pacientes com DLC foi encontrado. Os resultados deste estudo mostram que, a longo prazo, adicionar END à TM não 
tem nenhum efeito adicional na intensidade da dor e na incapacidade em pacientes DLC. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação em neurociências da dor; terapia manual; dor lombar crônica. 
 

INTRODUÇÃO 
A dor lombar é considerada uma das principais causas de incapacidade musculoesquelética no mundo. 
Cerca de 33% dos indivíduos apresentam recorrência do sintoma por 12 meses. Terapia manual apresenta 
efeito similar a terapias recomendadas para o tratamento da DLC. A educação em neurociências sobre a 
dor consiste em um conjunto de intervenções cognitivas, cujo objetivo principal é a mudança da conceitua-
ção do paciente sobre o sintoma referido. 
 

METODOLOGIA 
Este estudo é um ensaio clínico randomizado. A amostra incluiu 104 voluntários com DLC, com idades entre 
18 e 55 anos. Os indivíduos incluídos foram divididos aleatoriamente em dois grupos: 1) TM e 2) TM + END. 
Os critérios de inclusão foram: apresentar 3 das 4 variáveis, 1) rotação interna do quadril com > 35°; 2) hi-
pomobilidade da coluna lombar; 3) ausência de sintomas distais do joelho e; 4) pontuação FABQ Work ˂ 
19). Os critérios de exclusão foram: 1) bandeiras vermelhas (neoplasia, fratura da coluna vertebral, oste-
omielite vertebral, infecção ou síndrome da cauda eqüina, doenças reumáticas, doenças que comprometem 
a cognição); 2) gestantes; 3) radiculopatias ativas; 4) pacientes com déficit cognitivos avaliados de acordo 
com o Mini Exame do Estado Mental com pontuação menor ou igual a 24 pontos e; 5) fisioterapia prévia 
para dor lombar nos últimos 12 meses ou submetido a qualquer estratégia de educação em saúde ou dor. 
Eles receberam intervenções: educação em neurociência da dor + terapia manual (TM + END) e TM isola-
da. 
 

DISCUSSÕES 
Durante o acompanhamento de longo prazo, não houve diferenças significativas na intensidade da dor e 
nos resultados de incapacidade entre os dois grupos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nenhum efeito adicional da END na intensidade da dor e incapacidade em pacientes com DLC foi encontra-
do. Os resultados deste estudo mostram que, a longo prazo, adicionar END à TM não tem nenhum efeito 
adicional na intensidade da dor e na incapacidade em pacientes DLC. 
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RESUMO 
A ansiedade e a depressão são caracterizadas por variados sintomas, de causa multifatorial, como, diminuição motiva-

cional, impactando na qualidade de vida, irritabilidade, insônia. O objetivo do estudo foi apontar os efeitos dos transtor-

nos de ansiedade, depressão e qualidade de vida em estudantes da área da saúde após distanciamento social. Partici-

param da pesquisa 55 estudantes universitários, com idade entre 18 à 33 anos, ambos os sexos, todos estudante da 

saúde, sendo avaliados através de um questionário. Concluindo que após o distanciamento social os mesmos passaram 

a ter sintomas de ansiedade e depressão, ocorreu a diminuição nas ativ. Físicas e passaram a ter dores musculares.  

PALAVRAS-CHAVE: covid-19, Isolamento Social, Ansiedade, Depressão, Qualidade de vida.                             

 

INTRODUÇÃO 
A ansiedade é caracterizada por ter uma duração e intensidade diferente ao esperado para diversas situa-
ções e vem acompanhada de sintomas como; irritabilidade, insônia, entre outras. A depressão é de causa 
multifatorial, caracterizada por desânimo e perda de interesse impactando na qualidade de vida. A qualida-
de de vida é, por muitos autores, um sinônimo de saúde como viver sem doenças ou de superar as dificul-
dades dos estados ou condições de morbidade. Embora o isolamento social seja a melhor estratégia dos 
governos de prevenção da transmissão, trouxe também outros sintomas como ansiedade e depressão. Mui-
tos não conseguem adaptar a nova forma de viver, pois a pandemia gera medo e preocupação, e alterações 
na saúde das pessoas. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo observacional, composta por 55 estudantes universitários, com idade entre 18 à 33 
anos, ambos os sexos. Os cursos frequentados eram diversos, sendo o mais representado de Fisioterapia 
(58,2%). Os alunos foram avaliados pela plataforma Google Forms (questionário com perguntas pessoais) 
escala HADS (Escala hospitalar o nível de ansiedade e depressão), um questionário sociodemográfico, 
escala EVA (Escalava Visual Analógica) e questões sobre COVID-19 elaborada pelos próprios alunos. 
 

RESULTADOS 

. De acordo com a escala HADS, 81,8% dos estudantes têm um provável diagnóstico de ansiedade e de-
pressão, 12,7% o diagnostico ainda é questionável ou duvidoso e 5,5% é improvável. Antes do isolamento 
54,5% dos alunos realizavam atividades físicas, após houve uma diminuição em 7,2%. 50,9% dos alunos 
passaram a sentir dores musculares e 27,3% desses alunos relatam que sentiram mais dor na região da 
coluna e 27,3% avaliaram a dor grau 7 de acordo com a escala EVA 
 

CONCLUSÃO 
Concluímos que após o distanciamento social, esses alunos passaram a ter sintomas de ansiedade e de-
pressão, ocorreu uma diminuição nas atividades físicas e passaram a ter dores musculares. Como sugestão 
para melhorar esses dados é importante as instituições observarem melhorias e montar projetos multidisci-
plinares para esses alunos 
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COMPARAÇÃO DOS DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES EM SUPORTE VENTILATÓRIO 

INVASIVO POR PERÍODO CURTO E PROLONGADO E CORRELAÇÃO ENTRE FUNCIONALI-

DADE AO TEMPO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi comparar os desfechos clínicos dos pacientes que permaneceram em suporte ventilatório inva-
sivo por período curto e prolongado e correlacionar funcionalidade e tempo de VM. Foi realizado na UTI neurocirúrgica 
de um hospital escola. As variáveis coletadas dos prontuários foram: idade, sexo, diagnóstico de internação na UTI, 
tempo de internação e tempo de VM, o desfecho sucesso ou falha da extubação, o nível de funcionalidade e o desfecho 
alta ou óbito na UTI, os pacientes foram divididos em GI (período curto) e GII (prolongado). Houve prevalência do sexo 
masculino, 59% no GI e 68% no GII. O acidente vascular cerebral foi o diagnóstico de admissão mais prevalente no GI 
(18%) e o tumor cerebral no GII (21%). A hipertensão arterial foi a comorbidade mais prevalente em ambos os grupos, 
28% em GI e 25% em GII. Verificou-se que o GII permaneceu tempo significativamente maior (p<0,0001) em VM e 
internação na UTI, em dias, que o GI e obteve percentual de sucesso no desmame/extubação significativamente menor 
(p=0,01) que o GI. Não houve correlação significativa entre funcionalidade e tempo de VM em GI (p=0,65) e em GII 
(p=0,71). 
 

PALAVRAS-CHAVE: respiração artificial; desmame do respirador; fisioterapia; funcionalidade; unidades de terapia 

intensiva. 
 

INTRODUÇÃO 
Durante o processo de hospitalização em UTI ocorre degradação funcional que pode estar relacionada há 
múltiplas causas, como a falta de mobilidade, ventilação mecânica (VM) invasiva prolongada, a maioria dos 
pacientes carece de curtos períodos de suporte respiratório, mas uma minoria demanda VM prolongada 
(VMP). O objetivo do estudo foi comparar os desfechos clínicos dos pacientes que permaneceram em su-
porte ventilatório invasivo por período curto e prolongado e correlacionar funcionalidade e tempo de VM. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo documental retrospectivo, realizado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio 
Preto. Foram incluídos pacientes com idade maior ou igual a 18 anos que estiveram sob VM a mais de 24 
horas, os dados coletados foram: idade, sexo, hipótese diagnóstica que motivou a internação na UTI, o 
Simplified acute physiology score (SAPS III), o nível de funcionalidade e o desfecho alta ou óbito na UTI, o 
tempo de internação e de VM e o desfecho sucesso ou falha da extubação. Foram divididos em grupo 1 
(GI): pacientes em VM por até 3 dias; e grupo 2 (GII): pacientes em VM por mais de 3 dias. 
 

DISCUSSÕES 
Foram analisados 210 registros de desmame ventilatório de pacientes de uma UTI neurocirúrgica, com pre-
valência do sexo masculino, o diagnóstico de admissão mais prevalente no GI foi o AVC e o tumor cerebral 
no GII. A comorbidade mais prevalente em ambos os grupos foi a HAS. O GII permaneceu tempo significati-
vamente maior em VM e em internação na UTI, em dias, e obteve percentual de sucesso no desma-
me/extubação significativamente menor que o GI. A funcionalidade não demonstrou correlação significativa 
com o tempo de VM em ambos os grupos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os pacientes em suporte ventilatório invasivo por período prolongado evoluíram com maior tempo de per-
manência em ventilação mecânica invasiva, maior tempo de internação na UTI e menor taxa de sucesso no 
desmame/extubação. O tempo de permanência em suporte ventilatório invasivo não interferiu na funcionali-
dade desses pacientes.  
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RESUMO 
A dor lombar é um achado muito comum na pratica clinica em pacientes com perfil ortopédico, a maior prevalência do 
quadro envolve trabalhador que operam com grande esforço físico no levantamento de pesos e posturas estáticas por 
longos períodos de tempo. Com os achados obtidos através dessa pesquisa foram comparados os resultados entre a 
técnica de agulhamento seco e da manipulação vertebral em sua efetividade imediata no tratamento da lombalgia aguda 
em atletas de ambos os sexos com o feedback do voluntario após 30 minutos da aplicação de uma das técnicas esco-
lhidos de forma aleatória através da Escala Visual Analógica (EVA) mostrando sua eficácia em diminuição da dor lombar  
e melhora no aumento da amplitude de movimento lombar sem dor. As duas técnicas se mostraram efetivas no trata-
mento em atletas com lombalgia aguda. As duas técnicas se mostraram efetivas no tratamento em atletas com lombal-
gia aguda. O agulhamento seco se mostrou mais efetivo na diminuição da dor e no aumento da amplitude de movimento 
em comparação com a manipulação vertebral. Diante do experimento do agulhamento seco e manipulação vertebral 
comparando resultados de pré e pós tratamento pode-se afirmar que ambas as técnicas foram capazes de manter seus 
efeitos e são efetivas no tratamento da dor lombar aguda em atletas .  
 
PALAVRAS-CHAVE: Lombalgia; Atletas; Tratamento; Fisioterapia. 
 

INTRODUÇÃO 
Com os achados obtidos através dessa pesquisa foram comparados os resultados entre a técnica de agu-
lhamento seco e da manipulação vertebral em sua efetividade imediata no tratamento da lombalgia aguda 
em atletas de ambos os sexos com o feedback do voluntario após 30 minutos da aplicação de uma das 
técnicas escolhidos de forma aleatória através da Escala Visual Analógica (EVA) mostrando sua eficácia em 
diminuição da dor lombar  e melhora no aumento da amplitude de movimento lombar sem dor.   
 

METODOLOGIA 
Participaram do estudo 13 atletas, que sentiram dor lombar durante uma competição de futebol, de ambos 
os sexos, com idade média de 22,9 anos, na cidade de Matão - São Paulo. Eles foram divididos em dois 
grupos: (GM) e (GA), onde eram aleatorizados através de um software. GM 7 participantes, GA 6 participan-
tes. Foi realizada por um avaliador cego, na qual foi mensurada a dor pela (EVA) e para a avaliação da am-
plitude de movimento (ADM), o teste de dedo ao solo. Os testes foram feitos pré e pós-intervenção. 
 

DISCUSSÕES 
O estudo apresentou nenhuma incapacidade de realização das atividades de vida diária apesar da 

SC, os escores de -em mineiros de carvão da cidade de TREVISO a. No estudo de Longen WClombalgi
pontuação obtidos através do questionário ODI apontavam 97,5% de incapacidade mínima, com apenas um 

caso de incapacidade moderada. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do experimento do agulhamento seco e manipulação vertebral comparando resultados de pré e pós-
tratamento pode-se afirmar que ambas as técnicas foram capazes de manter seus efeitos e são efetivas no 
tratamento da dor lombar aguda em atletas.  
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RESUMO 
O objetivo do estudo é identificar se o uso da MENS associado à terapia complementar com LBI otimizará a cicatrização 

de necrose do CAM. O tratamento foi realizado durante 30 dias e o LBI e o MENS foram aplicados duas vezes por se-

mana, totalizando oito aplicações sempre após a limpeza da lesão com soro fisiológico (SF) SF 0,9%, e seca com ga-

ses. Após a oitava sessão a ferida apresentava 0cm², com tecido de cicatrização e nenhuma quantidade de exsudato, 

correspondendo á um escore de zero ponto. O tratamento com LBI associada á MENS nesse estudo se mostrou eficaz 

e aplicado por um profissional habilitado configurou-se como um tratamento seguro, trazendo resultados positivos para 

o paciente.  

PALAVRAS-CHAVE: Laser de Baixa Intensidade, Microcorrentes, Mamoplastia de redução, Feridas, Cicatrização. 

 

INTRODUÇÃO 
Muitas mulheres sofrem com excesso de volume nas mamas, onde este fator prejudica sua qualidade de 
vida de forma biopsicossocial e pensando em uma forma de ajudar, foi desenvolvido um procedimento ci-
rúrgico conhecido como Mamoplastia de Redução que tem como objetivo diminuir o volume das mamas. 
Como toda cirurgia, pode ocorrer complicações, neste caso podemos citar como exemplo o sofrimento vas-
cular do complexo areolo-mamilar (CAM) tendo como consequência à necrose. Na fisioterapia, há recursos 
eletrotermoterapêuticos como o Laser de Baixa Intensidade (LBI) e Microcorrentes (MENS) que podemos 
utilizar no tratamento das feridas, com o intuito de ajudar no processo de cicatrização (Scarpeline, 2015; 
Ramos e Magalhães, 2016; Abdalla e Hakme, 2017). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de caso que relata o tratamento de necrose do CAM em uma mulher submetida à 
cirurgia plástica de mamoplastia de redução. O tratamento foi realizado durante 30 dias e o LBI e o MENS 
foi aplicado duas vezes por semana, totalizando oito aplicações sempre após a limpeza da lesão com soro 
fisiológico (SF) SF 0,9%, e seca com gases. O LBI de Diodo Vermelho, com comprimento de onda de 
658nm, potência de 30 mW, foi aplicado na dosagem de 4J/cm² com a técnica pontual na borda da ferida 
em tecido saudável. A MENS foi aplicada nas dosagens de 50 uA, micro ± por 10 minutos, 100uA, micro ± 
por 10 minutos e 300uA, micro ± por 10 minutos. Foram posicionados quatro eletrodos de borracha de 
silicone ao redor da ferida. 
 

DISCUSSÕES 
No presente estudo, após 30 dias de tratamento com o LBI juntamente com a MENS, foi possível observar 
que durante o processo cicatricial houve a melhora gradual do tecido necrótico e, portanto, total retração da 
lesão e ocorrendo a cicatrização. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tratamento com LBI associada á MENS nesse estudo se mostrou eficaz e aplicado por um profissional 
habilitado configurou-se como um tratamento seguro, trazendo resultados positivos para o paciente. 
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PRECONCEITO LINGUÍSTICO: A UTILIZAÇÃO DE GRAMÁTICA NO ENSINO DE LÍN-
GUA PORTUGUESA 

 

SILVA, Ana; GAIOSO, Marjorie. Discente do curso de Letras – Instituição de Ensino UNILAGO. 

  FONSECA, Heloisa; Docente do curso de Letras – Instituição de Ensino UNILAGO. 
 

 

RESUMO 
Apesar da língua portuguesa contar com quatro gramáticas: normativa, descritiva, histórica e comparativa; para esse 

trabalho  foram  escolhidas a gramática normativa e a gramática descritiva. A utilização de apenas uma gramatica 

pode resultar no preconceito linguístico. Os principais autores foram Marcos Bagno (1999), Luiz Carlos Travaglia 

(2008), Ataliba de Castilho (1978). 

 

PALAVRAS-CHAVE: preconceito linguistico. Gramatica. Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 
Apesar da língua portuguesa contar com quatro gramáticas: normativa, descritiva, histórica e comparativa; 
para esse trabalho foram escolhidas para enfoque a gramática normativa e a gramática descritiva. A utiliza-
ção da gramática normativa vem sendo utilizada como principal método de ensino há muito tempo, isso 
pode acarretar problemas psicológicos e prejudicar os alunos.Assim como a gramática descritiva, temos que 
nos atentar para as variações linguísticas, pois cada indivíduo possui suas características singulares. O 
principal objetivo deste trabalho é mostrar como o uso da gramática influência no aprendizado e desenvol-
vimento do aluno, levando em consideração que só o uso da gramática normativa dentro da sala de aula 
pode ter um impacto negativo na vida do estudante. 
 

METODOLOGIA 
O estágio supervisionado foi fundamental para a escolha desse artigo, o fato de observar os professores e 
poder analisar a maneira que são aplicadas as atividades de gramática e as atividades de variações linguís-
ticas, nos possibilitou e despertou o interesse quanto a melhor forma de evitar cometer os mesmos erros 
que os educadores em questão. O estágio foi realizado em uma escola pública no interior do estado de São 
Paulo; as séries que foram observadas são do 1º ano do ensino médio até o 3º ano; O estágio foi realizado 
presencialmente antes da pandemia e também durante ela remotamente. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Com as definições de gramática normativa e descritiva, utilizamos principalmente a obra de Travaglia, 
“Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática” (2008), com o intuito de apresentar uma 
solução rentável para o problema do preconceito linguístico dentro da sala de aula. Com relação ao precon-
ceito linguístico, este trabalho foi pautado com referência principal a Marcos Bagno. Em seu livro “Precon-
ceito linguístico: o que é, como se faz” (1999) o autor trabalha em prol de desconstruir a ideia de que na 
nossa língua falada existe o “certo” ou “errado”. A variação linguística foi conceituada pelos escritores Cu-
nha e Cintra; e o Castilho, onde respectivamente faremos a ligação entre o momento histórico e social, com 
relação a mudanças da língua e quanto às variações internas da língua. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com os dados que já foram apresentados, analisamos uma perspectiva sobre como devemos prosseguir 
com relação a nossas escolhas para o ensino. Temos o conceito de que a gramática descritiva deve ter 
espaço maior no ensino de língua portuguesa do que a gramática normativa, levando em consideração o 
fato de que a nossa língua falada se assemelha mais com a descritiva. O ensino pautado apenas na norma 
culta padrão tende a trazer problemas para o aluno que encontra dificuldades para aprender e decorar to-
das as regras que abrange a gramática normativa. 
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ACIENTE OFÍDICO EM ANIMAIS DE COMPANHIA: A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO 
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RESUMO 
No Brasil as espécies de serpentes peçonhentas de maior relevância para a saúde pública são as cascavéis, jararacas, 
surucucus e corais verdadeiras, pois suas presas inoculadoras são eficientes. Em relação aos acidentes envolvendo 
animais domésticos no Brasil, o gênero Bothrops (espécie Jararaca) é responsável por cerca de 90% dos acidentes com 
cobras peçonhentas. Existem meios para diferenciar e identificar estas serpentes peçonhentas, como a fosseta loreal 
(órgão sensorial) e a arcada dentária de cada gênero (áglifa, opistóglifa, proteróglifa e solenóglifa). Cada tipo de aciden-
te ofídico expressa sinas característicos. Para cada gênero envolvido é imprescindível a utilização do soro específico ou 
associado para a eficiência no tratamento, além da terapia de suporte. A suscetibilidade ao veneno depende da espécie 
do animal, porém todos os mamíferos podem ser acometidos. O gato tende a ser mais resistente, depois suínos, cani-
nos, caprinos, ovinos, equinos e por último os bovinos. Estes acidentes também tem grande relevância para saúde 
pública, pois causa prejuízo socioeconômico relacionando a população bovina no país, estendendo para animais de 
companhia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acidente ofídico; serpentes; animais de companhia; acidente com cães. 
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil porta duas famílias de serpentes peçonhentas, a Viperidae que inclui os gêneros Bothrops, Crota-
lus, Lachesis e a família Elapdae na qual estão os gêneros Micrurus e Leptomicrurus. Por tanto os acidentes 
ofídicos estão distribuídos por todo território nacional, porém dos acidentes que ocorrem com animais do-
mésticos o mais relevante é causado pelo gênero Bothrops, no qual  está a espécie Jararaca, sendo esta 
relacionada ao maior índice de acidentes no Brasil cerca de 90%. 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui livros, artigos originais, artigos de revisão e relatos de caso. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Como relata Blanco e Melo (2014) o gênero Bothrops (Jararaca) está relacionado ao maior índice de aci-
dentes no Brasil. A peçonha deste gênero tem ação proteolítica, coagulante e hemorrágica. Os sinais clíni-
cos apresentados incluem dor intensa no local, edema progressivo, hemorragia, evoluindo para necrose, 
abscesso e perda de função. Pode ocorrer dispnéia quando a picada for próxima ao focinho. O veneno tem 
ação local ou multissistêmica. De acordo com Azevedo-Marques, Cupo e Hering (2003), o tratamento con-
siste na utilização imediata do soro específico e volume de acordo com a classificação da sintomatologia 
para revertê-la. Pinho e Pereira (2001) citam que as medidas gerais como lavar o local, fluidoterapia, utiliza-
ção de analgésicos e antibióticos, drenagem de abscesso e hidratação são medidas importantes a serem 
tomadas. Complementam Blanco e Melo (2014) descrevendo que o uso de cúrcuma associado ao tratamen-
to de envenenamento botrópico se mostrou relevante, auxiliando no tratamento de necrose. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com a literatura acidentes crotálicos, laquéticos e elapídicos são pouco comuns relacionados a 
animais domésticos, entretanto os acidentes botrópicos ocorrem com frequência, principalmente no meio 
rural, sendo indiscutivelmente necessário o conhecimento amplo do veterinário para identificar o gênero 
envolvido para a administração do soro e tratamento de suporte. O diagnóstico diferencial inclui animais 
peçonhentos ou venenosos de outras espécies, além de envenenamento por plantas, reações alérgicas ou 
tóxicas. Sabendo o tratamento a seguir de suporte e especifico. 
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RESUMO 
Foram obtidos dados através do Centro de Controle de Zonooses da cidade e da Vigilância Ambiental de São José do 
Rio Preto, que representam informações sobre a Leishmaniose Visceral Canina que foram analisados dentro do período 
do ano de 2018 ao primeiro semestre de 2021 apresentando a quantidade de cães coletados, positivos em teste rápido 
e confirmados em ELISA determinados por regiões socioeconômicas, apresentando resultado final de 13.644 amostras 
sanguíneas coletadas, sendo 222 cães positivos confirmados em ELISA. As regiões mais preocupantes respectivamen-
te foram a Região Central com 52 casos positivos, Região Schimitt com 42 casos positivos e Região Vila Toninho 40 
casos positivos, que também foi estudado a correlação do número de acumuladores por área de abrangência apresen-
tando Região Central com maior número. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose Visceral Canina, Saúde Pública, Leishmania sp 

INTRODUÇÃO 
A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma importante doença parasitária em cães, devido ao seu aspec-
to clínico, transmissão e por seu potencial zoonótico podendo se desenvolver no homem sendo conhecida 
também como uma antropozoonoses (RIBEIRO, 2007). A LVC é uma doença infecciosa ocasionada por um 
protozoário da família tripanosomatideos do genero Leishmania, sua transmissão ocorre através da picada 
de fêmeas de flebotomíneos das espécies Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi, infectadas com promas-
tigotas (BRASIL, 2019). O diagnóstico é feito através do teste rápido denominado TR DPP® Bio-
Manguinhos como exame de triagem e o ELISA como exame confirmatório (BRASIL, 2011). No ano de 
2017 a cidade de São José do Rio Preto foi classificada como transmissão humana e canina da LV (HIRA-
MOTO et all, 2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi possível promover uma correlação através dos dados estudados nesta presente pesquisa que a presen-
ça de acumuladores nas regiões pode contribuir para a evolução do vetor acarretando um número maior de 
casos positivos como foi visto na região mais preocupante sendo a região central. Além disso, presença do 
vetor está inteiramente envolvida no âmbito rural, como demonstrado nas outras duas regiões preocupantes 
que são a região Schimitt seguida da região Vila Toninho, são as duas regiões que mais apresentam bairros 
em zonas rurais. Sendo assim, podemos definir as áreas de abrangência juntamente com as áreas determi-
nadas como de risco, se tornando um grande problema a saúde pública e refletindo no atual status de São 
José do Rio Preto como cidade de transmissão humana e animal, necessitando por assim uma constante 
investigação e acompanhamento dos casos positivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com essa pesquisa podemos concluir que a Leishmaniose Visceral é uma doença de importância para saú-
de pública que é necessário o conhecimento desta para toda população e que é de extrema importância 
para o conhecimento geral o esclarecimento da atual classificação da cidade, para que possam se proteger 
a si mesmo e seus animais, pois nosso município apresenta transmissão humana e canina, assim como é 
necessário um trabalho social com os acumuladores registrados e o constante controle de seus ambientes 
pensando em saúde própria e na propagação de zoonoses. 
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RESUMO 
Uma das estruturas mais importantes do equino é o casco. O animal de vida livre, desgasta-o espontaneamen-

te andando por diferentes terrenos. Em cavalos usados para trabalho ou esportes, é necessário intervenção humana 

para correção dos cascos, pois estes têm maior desgaste. Os esforços realizados nas atividades físicas, exercidas pelo 

animal, predispõem a possíveis lesões do aparelho locomotor. A conformação do animal, condições físicas e o modelo 

de pista que a atividade é realizada, interferem diretamente na intensidade e o local onde a força está sendo exercida. 

Os equinos necessitam ter o aparelho locomotor hígido, para realizar de maneira correta seu desempenho. O conceito 

de equilíbrio do casco ganhou destaque na equinocultura, possuindo até um ditado popular – “No Foot, No Horse”, ou 

seja, sem casco, sem cavalo. A preocupação com a higidez dos cascos dos equinos é extremamente importante, visto 

que quando saudáveis, é possível proporcionar saúde ao animal e o seu melhor desempenho em atividades desejadas, 

como trabalho e lazer. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Equilíbrio podofalângico, casqueamento, conformação, ferrageamento . 
 

INTRODUÇÃO 
O desequilíbrio podal é causa significativa de claudicação nos equinos, porém inadequadamente investiga-
da. As causas mais comuns de claudicação relacionadas a problemas podais devem-se tanto a defeitos de 
conformação quanto a defeitos de equilíbrio, esses últimos resultantes, principalmente, de métodos de cas-
queamento e ferrageamento inadequados (Nicoletti, 2000). 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Os termos conformação e equilíbrio são utilizados rotineiramente na prática equina e referem-se, pelo me-
nos em parte, à forma e tamanho das extremidades dos membros, que, por sua vez, são dependentes da 
forma e tamanho dos elementos individuais que compõem a região distal do membro e da relação espacial 
entre eles. O termo conformação pode ser utilizado para descrever o membro inteiro ou, mais precisamente, 
o animal como um todo, considerando a relação espacial entre todas as partes do corpo. Já o termo equilí-
brio é restrito ao casco, constituindo-se num subgrupo da conformação e não está relacionado apenas à 
aparência deste, porém, também, ao modo como ele interage com a superfície (Melo et al., 2011). O cas-
queamento e o ferrageamento contribuem na manutenção do movimento e funções do membro, podendo 
modificar vários parâmetros funcionais, como o contato inicial, a duração da fase de apoio, o apoio médio e 
a decolagem.

 
O casqueamento pode ser classificado como corretivo, preventivo e terapêutico. O corretivo 

provoca alterações no casco afetando a postura, a passada e o breakover. Já o casqueamento preventivo 
consiste em manter o equilíbrio, sustentação e proteção, preservando assim a sanidade do casco. No tera-
pêutico, o objetivo é proteger e dar apoio ao casco, auxiliando nos movimentos, quando o casco está em 
momento de cura. O ferrageamento consiste na colocação de uma lâmina de aço, ferro ou alumínio presa 
por meio de cravos, na porção inferior do casco. O ferrageamento se caracteriza como promotor da saúde 
funcional dos cascos, com o objetivo de proteger, corrigir ou curar o aprumo, ajudando na biomecânica e 
prevenindo patologias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O casqueamento é essencial para o funcionamento do sistema locomotor dos equinos e deve-se iniciar nas 
primeiras semanas de vida. O casqueamento e o ferrageamento devem ser adotados como pratica preven-
tiva e/ou corretiva, trazendo inúmeros benefícios para os equinos e bem estar para estes animais.  
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RESUMO 
A Ehrlichia é considerada uma bactéria Gram-negativa, transmitida por meio do repasto sanguíneo realizado pelo carra-
pato infectado. Os possíveis sinais clínicos apresentados pelos animais acometidos são: temperatura elevada, perda de 
peso e apatia. Seu diagnóstico é baseado no histórico clínico e laboratorial do animal, e seu tratamento deverá incluir o 
suporte desse paciente juntamente com uso de doxiciclina. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibl i-
ográfico e relatar casos clínicos da Erliquiose canina abordando uma comparação dos testes de diagnóstico clíni-
co/laboratorial utilizados na rotina clínica bem como um levantamento geográfico da doença na cidade de Frutal MG 
para acompanhar um possível padrão de distribuição da doença no município. 
 

PALAVRAS-CHAVE: :Cães, carrapato, Ehrlichia canis, exames laboratoriais. 
 

INTRODUÇÃO 
A Ehrlichia Canis pertence ao grupo das bactérias Gram-negativas sendo transmitida para o hospedeiro por 
meio da picada do carrapato infectado. Ao adentrar no organismo a bactéria tem predileção pelo ataque aos 
monócitos, destruindo as plaquetas levando a possíveis quadros hemorrágicos. Além de estado febril, perda 
de peso, alterações neurológicas, anorexia, alterações musculares, apatia e poliartrite e aumento e aumento 
em órgãos como baco, medula óssea e linfonodos (FIGUEIREDO, 2011). O diagnóstico da erliquiose canina 
se baseia nos achados da anamnese, exames laboratoriais, teste de ELISA e imunofluorescência indireta, e 
como diagnostico diferencial por meio do exame de PCR (SILVA,2015).A doxiciclina atualmente é o antibió-
tico mais utilizado no tratamento da doença, podendo incluir uso de fluidoterapia e protetores gástricos e 
glicocorticosteróides na tentativa de fornecer ao paciente suporte para o restabelecimento do organismo pós 
doença (JERICÓ et. al, 2015). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
No período do mês de agosto foram atendidos oito cães sendo setes machos e uma fêmea. Desse total, 
todos apresentaram uma trombocitopenia, quatro deles com leucopenia, todos com anemia e com teste 
rápido positivo. Considerando o protocolo experimental instituído, o perfil clínico-laboratorial dos animais 
com erliquiose é semelhante ao encontrado na literatura, onde segundo Figueiredo (2011) os testes hema-
tológicos podem apresentar anemia normocítica normocrômica, eosinopenia, linfopenia e desvio de neutrófi-
los para esquerda.Nakaghi e colaboradores (2008), relatam que testes como do tipo ELISA e técnicas de 
imunofluorescência indireta (IFI) de anticorpos, podem ser eficazes quanto a detecção de anticorpos anti-
Ehrlichia canis nos animais doentes, o qual foi feito na clínica com todos os animais testando positivo.Em 
relação ao mapeamento geográfico, embora seja uma doença cosmopolita, tem pré-disposição em regiões 
tropicais e subtropicais, eles podem ser encontrados em regiões urbanas e suburbanas (SILVA,2015), al-
guns estudos relatam que em áreas rurais possui menos predisposição dos animais serem parasitados pelo 
fato da baixa densidade da população de cães (FIGUEIREDO,2011) Já outros pesquisadores relatam que 
há uma queda na época de inverno, enquanto que em dias mais quentes há um aumento  principalmente 
nas épocas de primavera/verão (SILVA,2015). Em Frutal-MG, a estação seca é quente e o município possui 
uma ampla área rural, sendo os casos mais encontrados na periferia. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O alto volume de casos da doença rotineiramente diagnosticados em clínicas veterinária pode ser explicado 
pelo fato de que, a importância de medidas preventivas contra a doença ainda não é devidamente entendi-
da pelos tutores dos animais.  
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RESUMO 

A sanidade dos animais é muito importante na equoterapia, pois o animal necessita de saúde para conseguir demons-
trar seu verdadeiro potencial. A vacinação e a vermifugação desses animais, assim como de qualquer outro é funda-
mental, pois previne que eles sejam acometidos por doenças que podem leva-los à morte e ainda previne que eles 
contaminem outros animais que tenham contato, dessa forma ter m manejo adequado para eles é de extrema importân-
cia, sendo assim cada animal deve ter sua carteira de vacinação e vermifugação, tendo ainda um controle de todas as 
visitas que o médico veterinário fez aquele animal. Além de vacinas o animal deve ainda conviver em local de qualidade, 
onde sejam livres de ferimentos, transtornos mentais e sociais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde equina, Equideoterapia, Vacinação e vermifugação. 
 

INTRODUÇÃO 
A equoterapia é uma modalidade capaz de auxiliar na saúde de crianças especiais e na reabilitação de 
adultos, através da utilização de equinos (MESQUITA, 2006; ANDE-BRASIL, 2012). Para esse tipo de ativi-
dade é importante que os animais tenham qualidades específicas, como, ser manso, ter condições físicas 
adequadas e um bom aporte nutricional (GIMENES et al, 2006).  O cavalo ao passo proporciona movimen-
tos de tal forma que faz com que a pessoa montada tenha impressão de estar caminhando com suas pró-
prias pernas (ROSA, 2006). Por ser uma área que traz muitos benefícios aos pacientes em curto período de 
tempo tem tido bastante crescimentos se uns anos para cá (MESQUITA, 2006; ANDE-BRASIL, 2012; COS-
TA, 2012). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A escolha dos animais para a equoterapia é a chave principal do processo, pois se o animal apresentar 
todas as características desejáveis os resultados serão os melhores possíveis. As principais características 
desses animais é serem mansos, devem estar em boas condições físicas e mentais, devem ser analisados 
seus comportamentos durantes os seus treinamentos. É importante que o animal durante o passo tenha 
seus movimentos certinhos, para que durante os seus movimentos o paciente também receba os estímulos, 
durante cada movimento. A biodinâmica e o aparelho locomotor do animal deve ser analisado e levado em 
conta também, para que seja possível obter bons resultados aos pacientes, sem causar danos aos animais. 
A parte de sanidade, bem-estar, manejo nutricional, equipamentos e materiais utilizados devem ser inspeci-
onados com cautela, pois para conseguir bons resultados é importante que todos os pontos relacionados 
com esse tratamento fechem no mesmo ponto de vista, trabalhar nas dificuldades do paciente, levando em 
conta também a segurança de todos os envolvidos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A equoterapia é uma área que tem evoluído bastante, pois seus resultados são muito satisfatórios, trabalhar 
com os equinos em tratamentos para essas pessoas é de grande importância, pois além de ajudar aqueles 
que precisam, ajudam as pessoa que estão envolvidas no projeto, podendo aprender muitas coisas, princi-
palmente na forma de lidar com as pessoas e com os animais.  
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RESUMO 
A obesidade é uma doença nutricional que pode ser causada por excesso de ingestão calórica diária, doenças endócri-
nas, fatores ambientes ou genéticos. Foram distribuídos em quatro clínicas de São José Do Rio Preto- SP e duas clíni-
cas de José Bonifácio- SP formulários para coletar dados de pacientes com sobrepeso e obesidade atendidos nas clíni-
cas. Estes formulários foram preenchidos pelos veterinários, e os dados coletados durante a consulta. O estudo anali-
sou os fatores: tipo de alimento e o fornecimento, castração, doenças endócrinas, doenças secundárias a obesidade, 
além da associação dos hábitos alimentares dos tutores a saúde do animal.  
PALAVRAS –CHAVES: Diabetes mellitus, obesidade canina; sobrepeso; tutor 
 

INTRODUÇÃO 
A epidemiologia da obesidade pode estar relacionada a diversos fatores, como o excesso de fornecimento 
de carboidratos e gorduras, maior que o gasto energético diário, sedentarismo, castração, doenças endócri-
nas e genéticas (SILVA e et al., 2017). A obesidade pode ocasionar uma maior suscetibilidade a patologias 
(LIMA, 2016). O objetivo deste estudo foi fazer uma análise das possíveis causas da obesidade nestes pa-
cientes e possíveis doenças secundárias 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram entregues em clínicas veterinárias de São José do Rio Preto (SJRP) e José Bonifácio formulários 
para Médicos Veterinários para a coleta de dados sobre a obesidade canina nessas regiões. Em SJRP teve 
quatro clínicas participantes e na cidade de José Bonifácio- SP duas. A coleta destes dados ocorreu entre o 
período de 30 de junho de 2021 á 31 de julho de 2021.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi coletados informações de 32 animais com sobrepeso ou obesidade. A maior parte dos animais recebiam 
um excesso energético diário ou os tutores não faziam um controle da quantidade fornecida por dia. Dois 
pacientes tinham doenças endócrinas que causam a obesidade. Onze animais tinham doenças possivel-
mente secundárias ao excesso de peso. 14 tutores apresentavam sobrepeso ou obesidade.  
 

CONCLUSÃO 
Portanto conclui-se neste estudo que o possível fator mais predisponente para a obesidade canina, é o ele-
vado fornecimento energético diário ou a falta de controle da quantidade fornecida, porém outros fatores 
predisponentes podem predispor ainda mais o ganho de peso.  
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RESUMO 
Os peixes são altamente perecíveis por sua composição química, entrando rapidamente em estado de rigor mortis, por 
esta razão bactérias se aderem e se proliferam muito rapidamente após o abate, causando grande potencial de trans-
missão de cepas bacterianas, prejudiciais ao consumo humano, como Vibrio sp., Salmonella sp., Listeria monocytoge-
nes, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus e Clostridium perfringens, por meio do cultivo de amostras em meios de 
cultura nutritivos de Agar, retirado dos pescados adquiridos em espaços comerciais de São José do Rio Preto/SP, onde 
se pode acompanhar os níveis sanitários da cadeia de comercialização no município, se atendem as legislações sanitá-
rias aferidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
 
Palavras chaves: Ágar, composição química, legislações sanitárias, rigor mortis. 

 
INTRODUÇÃO 

A piscicultura vem sendo uma grande aposta de diferencial no mercado tanto em produção de alimentos 
para as grandes massas, com o aumento da população mundial, quanto para diversificação de produção na 
agriculta e fonte de lucro comercial (Francisco Medeiros, 2021), porém quando se analisa a comercialização 
desses produtos, inúmeros empecilhos podem ser observados, já que os pescados são altamente perecí-
veis e com vida útil baixa, como qualquer outra proteína comercializada in natura, contudo seu potencial 
microbiano é mais alto, por ser mais delicado que os demais produtos cárneos, já que as bactérias se ade-
rem muito rapidamente no produto sendo facilmente deteriorado, assim necessitamos de meios sanitários 
para controlar sua comercialização segura (Fernands, 2009). 

 

METODOLOGIA 
Cultivo de amostras retiradas de pescados frescos, congelados em meios nutritivos de ágar para a visuali-
zação de achados. Após, serão catalogadas as possíveis bactérias obtidas no plaqueamento e comprova-
ção sanitária de acordo com normas regidas pelo MAPA. 
 

FUNDAÇÃO TEORICA 
A prevalência de bactérias nos pescados, depende das características intrínsecas do pescado, o número de 
bactérias iniciais e condições em que foram armazenados esses pescados (MARÍLIA OETTERER DE 
ANDRADE, 1975), com o cultivo em meio de cultura de amostras de salmão, bacalhau e tilápia para o 
acompanhamento do crescimento de possíveis colônias de bactérias de família como salmonelas, Vibrios, 
Baccilus, Staphylococcus e Clostridium (Fernands, 2009), atestando se há níveis sanitários favoráveis para 
o consumo humano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   
O trabalho visa, identificar e catalogar as possíveis bactérias presentes nos peixes vendidos em São José 
Do Rio Preto/SP, possibilitando assegurar ou não, que todos os pescados consumidos pelos munícipes, 
estão de acordo com as normas sanitárias e que não ocorrerão riscos de infecções bacterianas por ingestão 
deles, diminuindo riscos sanitários a população. 
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RESUMO 
Os estudantes de medicina constituem um dos principais grupos vulneráveis ao consumo abusivo dessas substâncias. 
Os principais motivos para o consumo de psicoestimulantes entre esses estudantes são compensar a privação de sono 
e aumentar a concentração. São várias as consequências do consumo de drogas entre estudantes universitários, inclu-
indo problemas físicos, psicológicos e sociais.   
 
PALAVRAS-CHAVE: álcool; psicoestimulantes; ansiedade   

 

INTRODUÇÃO 
Os estudantes de Medicina constituem um dos principais grupos vulneráveis ao consumo abusivo dessas 
substâncias com o objetivo de potencializar as atividades mentais. Os principais motivos para o consumo de 
psicoestimulantes entre esses estudantes são compensar a privação de sono e aumentar a concentração. 
Há relatos de que o consumo de álcool e outras drogas está presente de forma “endêmica” na comunidade 
médica, e, frequentemente, seu uso se inicia durante a graduação. Assim sendo, este estudo apresenta 
como objetivo analisar e quantificar o uso de substâncias psicoestimulantes, drogas lícitas e ilícitas e avaliar 
a presença de sintomas relacionados a ansiedade, depressão, estresse e insegurança nos estudantes de 
medicina da cidade de São José do Rio Preto (DA GRAÇA, 2013).  
 

METODOLOGIA 
Os dados coletados foram respondidos por estudantes das 3 faculdades de medicina da cidade de São 
José do Rio Preto por meio da aplicação de questionário proposto pela Organização Mundial da Saúde de 
modo online via google forms no período de maio a julho de 2019. Esse trabalho foi aprovado pelo CEP da 
UNILAGO, nº 3.500.714. 
 

DISCUSSÕES 
Mais de 90% dos voluntários da pesquisa já experimentaram bebidas alcoólicas seguido por derivados do 
tabaco e maconha. Outro fator de extrema relevância foi o fato de 91% sentirem-se nervosos, tensos ou 
preocupados e 65,4% dormem mal e isso pode ter como consequência uma qualidade de vida a qual não é 
adequada e também significar que muitos jovens podem ter sintomas de ansiedade associados. Há também 
um possível aumento do uso das substâncias licitas e ilícitas com o objetivo de um ‘’pseudocontrole’’, dim i-
nuição do cansaço físico e mental, amenização do estresse, tensão e preocupação e também da ansiedade 
principalmente em períodos de avaliações (NEWBURY-BIRCH et al., 2000). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Assim se faz necessário a intervenção institucional e familiar de modo efetivo para a amenização desses 
sintomas de estresse, tensão e preocupação, por meio de conversas direcionadas e frequentes a esses 
assuntos entre pais e filhos, além disso, a criação de grupos de apoio entre os alunos supervisionados por 
um terapeuta na instituição de ensino, com a finalidade do compartilhamento de experiências, estratégias, 
angústias e desafios advindos com a graduação também se faz de suma importância, e por fim, oferecer 
atendimento terapêutico individual ao aluno com o intuito de ensiná-lo a controlar os gatilhos causadores de 
estresse, tensão, preocupação e ansiedade para assim evitar de se tornarem prejudiciais à saúde mental. 
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RESUMO 
O Tronco Celíaco é uma ramificação da artéria aorta abdominal, juntamente com as artérias mesentéricas. O eixo é 
composto pelas artérias hepática comum, gástrica esquerda e esplênica, que percorrem trajetos diferentes e podem 
variar os seus pontos de origem, desse modo classificando o tronco em padrões. Então o conhecimento da anatomia 
vascular é imprescindível para intervenções cirúrgicas, pois nosso país possui uma grande diversidade genética que 
gera diferentes padrões anatômicos que devem ser considerados no planejamento pré-operatório. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tronco Celíaco; Aorta Abdominal; Variação Anatômica. 

 
INTRODUÇÃO 

O tronco celíaco é uma trifurcação entre artérias hepática comum, gástrica esquerda e esplênica, e pode ser 
classificado de acordo com a origem e distribuição dessas (LIPSHUTZ et al., 1917). O conhecimento dessas 
variantes é importante para o planejamento de procedimentos cirúrgicos como laparoscopias e transplantes 
de fígado, que demandam um conhecimento sobre anatomia vascular, a fim de que não ocorra lesões iatro-
gênicas (SANTOS et al., 2018). O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre as variações anatômi-
cas do tronco celíaco. 

 

METODOLOGIA 
Está sendo realizada uma revisão bibliográfica sistemática, com consultas nas bases de dados: Scielo e 
Pubmed. A busca e seleção dos artigos está tendo como critério a revisão de estudos que envolvem as 
variações anatômicas do tronco celíaco, nos idiomas inglês e português, publicados entre 1917 a 2021. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Ao longo da busca dos artigos até o presente momento, os padrões anatômicos mais incidentes são aque-
les que possuem a ramificação normal com as três artérias principais, sobretudo aqueles que possuem co-
mo primeiro ramo a artéria esplênica ou a gástrica esquerda. Em contrapartida, a variação mais observada 
é aquela em que um ramo que normalmente constitui o eixo, tem sua origem diretamente na aorta abdomi-
nal. Podendo ainda ser observado casos em que a presença de algumas artérias como a artéria mesentéri-
ca superior ou as artérias frênicas inferiores podem resultar novas configurações. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Espera-se que o material que será abordado comprove que as variações anatômicas do eixo celíaco são 
comuns e possuem uma notoriedade quando se trata de procedimentos cirúrgicos abdominais.  
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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa será caracterizar os casos de câncer de mama em mulheres jovens na faixa etária de 30 a 39 
anos. A amostra será delimitada ao período de 2013 a 2021, e os dados serão coletados a partir das informações dis-
poníveis no DATASUS de acordo com o Sistema de Informação do Câncer (SISCAN). Os dados coletados serão refe-
rentes a faixa etária, incidência epidemiológica, metódos diagnósticos e risco elevado. Segundo estimativas do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca, 2019), em 2020, deverão ocorrer 66.280 casos novos de câncer de mama, configurando 

29,7% dos casos na população feminina, deixando claro a necessidade de estudos epidemiológicos frente a este tema, 
visando a melhores medidas a serem tomadas pelo sistema de saúde.  
 
Palavras-chave: Mulheres; Jovens; Diagnóstico; Câncer de Mama.  

 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, o câncer de mama é o mais frequente na população feminina brasileira (com exceção do cân-
cer de pele não melanoma). Apesar de décadas de iniciativas médicas e políticas públicas, as taxas de mor-
talidade da doença permanecem altas no Brasil. Estudos apontam que essas taxas se mantêm elevadas 
porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados (DE SOUZA et al., 2017).

 

 

METODOLOGIA 
A presente pesquisa foi realizada por meio de um estudo retrospectivo, quantitativo, com dados secundários 
temporais coletados da base de dados do DATASUS de acordo com o Sistema de Informação do Câncer 
(SISCAN), seguindo os seguintes passos: DATASUS>> Informações de Saúde (TABNET)>> Epidemiologia 
e morbidade>> sistema de informação do Câncer – (SISCAN) (colo de útero e mama)  >> Mamografia (por 
paciente) e Cito de Mama (por paciente). A pesquisa foi realizada de 2013 a 2021.  
 

DISCUSSÃO 
Nos países em desenvolvimento, o câncer de mama lidera o ranking de mortalidade, enquanto nos países 
desenvolvidos, está entre os três tipos de maior incidência, junto com pulmão e colorretal. No Brasil, entre o 
período de 2013 a 2021 foram diagnosticados 562.693 mil casos de câncer de mama. Além disso, ocorre 
uma distribuição epidemiológica desproporcional e considerável. O atual estudo, a região Sudeste apresen-
tou 188.508 mil casos detectados através da mamografia. Em segundo lugar está a região Sul, com 
178.504 mil casos. Esses valores estão relacionados a questões populacionais, sendo a região sudeste 
uma das mais populosas. Para reduzir o risco de desenvolver um câncer de mama, é importante manter 
hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas regularmente, manter o peso corporal adequado, evitar o 
consumo de bebidas alcoólica, amamentação também é considerada um fator protetor. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observou-se nesse estudo que as mulheres desconhecem a importância de ser realizado exames de ras-
treamento como mamografia e ultrassonografia, a fim de realizar o diagnóstico precoce, já que a doença 
ainda é diagnosticada em estágios avançados. Sendo necessário a implementação de campanhas e pro-
gramas governamentais com o intuito de conscientizar e informar as mulheres ao risco do câncer de mama. 
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RESUMO 
A deficiência intelectual envolve problemas que afetam o funcionamento intelectual e adaptativo. Possui muitas causas, 
inclusive dentro do aspecto genético, e em muitos casos não se chega a um diagnóstico e tratamento específico. O 
objetivo do trabalho foi investigar sobre a etiologia de uma deficiência intelectual como única manifestação em uma 
família. A pesquisa se baseou em um estudo de cariótipo com banda G após a coleta de sangue de um dos integrantes 
de uma família portadora de deficiência intelectual não investigada. Não foram encontradas alterações cromossômicas 
no exame. A família necessita de mais investigação para definir a etiologia da deficiência intelectual. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cariótipo; deficiência intelectual; genética. 

 

INTRODUÇÃO 
  O DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) define deficiência intelectual como um 

transtorno com início durante o período de desenvolvimento que afeta adversamente o funcionamento inte-
lectual e adaptativo, causando déficits nos domínios conceituais, sociais e práticos. Os avanços recentes no 
campo da genética refletem-se no número crescente de genes de doenças conhecidas e aberrações cro-
mossômicas causadoras de doenças, bem como no número de doenças com uma causa molecular conhe-
cida. O objetivo desse estudo é investigar a etiologia da deficiência intelectual como única manifestação em 
uma mesma família, a partir do cariótipo com banda G de um dos integrantes afetados (BASS; SKUSE, 
2018; MARTIN, 2019).   

 

METODOLOGIA 
Este estudo foi realizado de modo prospectivo com a realização do exame de cariótipo com banda G em 
laboratório particular, onde foi colhido o sangue de um dos integrantes de uma mesma família, na intenção 
de encontrar a etiologia de uma deficiência intelectual presente em vários membros da mesma. O exame foi 
realizado em um integrante da terceira geração dos afetados, que apresenta 15 anos. Foram coletadas 
informações dos prontuários desses pacientes.  Esse trabalho foi aprovado pelo CEP da UNILAGO, nº 
5.028.350. 
 

DISCUSSÃO 
 Conforme relatado em uma revisão sistemática recente, a expectativa de vida de pessoas com deficiência 

intelectual é 20 anos menor do que a da população geral em países de alta renda. A experiência clínica 
sugere que surgem por causa de falta de reconhecimento ou atribuição incorreta da dor. Muitas vezes falta 
o conhecimento específico e especializado que permitiria um diagnóstico rápido e correto seguido de um 
tratamento imediato. A comunicação sistemática e específica com o paciente e a avaliação do seu quadro 
doloroso de forma adequada às necessidades especiais da pessoa com deficiência intelectual podem, as-
sim, fazer a diferença entre a vida e a morte (BASS; SKUSE, 2018; MARTIN, 2019) . Por isso, o trabalho foi 
baseado na busca de alguma alteração cromossômica que justificasse o quadro intelectual e pudesse me-
lhorar a qualidade de vida dos membros afetados através de um diagnóstico preciso. Mas, como o exame 
de cariótipo tipo banda G não foi o suficiente para definir o diagnóstico, necessita de uma investigação mais 
profunda.                    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Não foram encontradas alterações cromossômicas no exame. A família necessita de uma mais profunda 
investigação para definir a etiologia da deficiência intelectual. Investigações em outros níveis genéticos não 
podem ser descartadas, como alterações em genes específicos que requerem outras análises moleculares.        
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RESUMO 
O Acidente vascular encefálico (AVE) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC), como é mais popularmente chamado, diz 
respeito a uma doença cerebrovascular desencadeada por deficiência na irrigação do tecido nervoso, que resulta de 
alterações vasculares. O trabalho teve o objetivo de investigar o Acidente Vascular Encefálico/ Cerebral, além de anali-
sar e discutir os fatores de risco desencadeadores em jovens até 50 anos.  Foi realizada pesquisa bibliográfica baseada 
em artigos científicos, sites e livros sobre o assunto. Através dos resultados obtidos foi possível concluir que existem 
diferentes fatores de risco e que os cardiovasculares são mais frequentes mesmo em jovens adultos com histórico de 
pressão arterial normal. As medidas de prevenção não devem ser negligenciadas em nenhum grupo etário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Encefálico; Acidente Vascular Cerebral; Jovens adultos; Prevenção.   

 

INTRODUÇÃO 
Acidente vascular encefálico (AVE) caracteriza-se por um complexo de sintomas decorrentes de alterações 
no suporte sanguíneo cerebral, que causam lesões cerebrais. O Acidente vascular encefálico (AVE) ou Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC), como é mais popularmente chamado, diz respeito a uma doença cerebro-
vascular desencadeada por deficiência na irrigação do tecido nervoso, que resulta de alterações vasculares 
(LACERDA et. al, 1997). O acidente vascular encefálico em jovens não é tão comum e envolve diferentes 
aspectos etiológicos e requer investigação diagnóstica, além disso, os fatores cardiovasculares e metabóli-
cos, assim como outros fatores de risco podem estar presentes nesses casos, como distúrbios da coagula-
ção, doenças inflamatórias e imunológicas e o uso de drogas. Sabendo disso, o trabalho objetivou-se em 
responder a seguinte questão norteadora: Quais os fatores de risco de Acidente Vascular Cerebral em Jo-
vens? O que aumenta o risco do desencadeamento de um AVC em jovens? Existem medidas de preven-
ção? Existem fatores de risco e prevenção? 
 

METODOLOGIA 
Esta é uma pesquisa bibliográfica baseada em artigos científicos, sites, livros e periódicos sobre o assunto 
em destaque.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O jovem que enfrenta o AVC tem melhor prognóstico de sobrevivência do que pessoas com 50 anos ou 
mais, Os fatores de risco para o AVC incluem: hipertensão arterial sistêmica (HAS), tabagismo, dislipidemi-
as e o uso abusivo de álcool. A presença de arritmias cardíacas – especialmente fibrilação arterial crônica – 
e cardiopatias trombogênicas (chagásica ou por aneurisma) de complicações clínicas da HAS, como hiper-
trofia ventricular ao ECG, e da doença arteriosclerótica – doença coronariana, vascular periférica ou esteno-
se carotídea assintomática – está também associada ao aumento de risco. O Histórico de saúde da família 
é útil já que ajuda na compreensão dos riscos à saúde e para prevenir doenças. Outro risco relacionado ao 
AVC é o estilo de vida adotado pelo indivíduo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível concluir que existem diferentes fatores de risco e que os cardiovasculares são mais frequentes 
mesmo em jovens adultos com histórico de pressão arterial normal. Outros fatores como a obesidade e 
tabagismo também aumentam o risco de AVC. As medidas de prevenção não devem ser negligenciadas em 
nenhum grupo etário e ter conhecimento sobre esses fatores podem ajudar na prevenção e no diagnóstico 
precoce. Ações como campanhas, orientações e conscientização da população são de grande valia, pois a 
prevenção do AVC também diminui o impacto socioeconômico e as sequelas físicas e emocionais que le-
vam a inatividade de pessoas economicamente ativa. 
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RESUMO 
A Asma é uma manifestação alérgica que costuma se apresentar mais em crianças do que em adultos; e o manejo 
dessa doença é o foco desse trabalho. O objetivo é comparar a utilização de dispositivos inalatórios industriais e artesa-
nais. Quando estes espaçadores são vendidos em farmácias, apresentam custo elevado por serem industrializados; 
porém existem também os artesanais, feitos manualmente com garrafas PET; e ainda, através da impressora 3D, tra-
zendo menor custo e alta produtividade. O intuito deste trabalho foi comparar a eficácia destes tipos de dispositivos, e 
foi observado que todos apresentam semelhante eficácia. Portanto, a nossa meta é beneficiar pessoas de baixa renda, 
que, por motivos financeiros, precisam deixar de tratar a asma corretamente, tornando-se uma doença crônica. Sendo 
assim, trata-se de um projeto viável economicamente, além de agregar valor social e sustentável no tratamento.      
 
PALAVRAS-CHAVE: Asma, espaçadores, social, sustentável. 

 

INTRODUÇÃO 
O tema em estudo busca atender a população mais desfavorecida, através de técnicas manuais (garrafas 
PET) ou de produção em massa, com a impressora 3D. A terapia inalatória consiste em borrifar partículas 
líquidas suspensas para a terapia do trato respiratório, técnica utilizada para a administração da medicação 
em asmáticos. O objetivo geral é pesquisar custo-efetividade do dispositivo artesanal para administração 
terapêutica na forma inalatória. Já o objetivo específico é comparar o efeito broncodilatador administrado 
por aerossol dosimetrado, inalado por espaçadores: artesanais, comerciais ou impressos em 3D (GUIMA-
RÃES, 2021). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de comparação das amostras temporais para o mesmo indivíduo, inserido em um grupo seleciona-
do por características pré-determinadas. Parte do estudo será baseada na evidência de pesquisa bibliográ-
fica. O local será a unidade de espirometria do Instituto do Coração de São José do Rio Preto-SP. A popu-
lação será de amostragem estratificada probabilística por conveniência. Os critérios de inclusão são indiví-
duos com indicação de espirometria pré e pós broncodilatador. O critério de exclusão são pacientes que não 
tenham reversibilidade ao broncodilatador. As variáveis de estudo serão independentes, representadas por 
questionário de sintomas e controle da doença. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Os estudos enfatizaram a eficácia de um dispositivo artesanal x industrializado x impresso, e trouxe conhe-
cimento das propriedades farmacológicas para que seja analisada qual a melhor técnica de administração, 
otimizando, assim, o tratamento de asmáticos. Assim, o resultado final contribuirá para o tratamento asserti-
vo de crianças de baixa renda, reduzindo custos do tratamento, e melhorando a qualidade da sua saúde. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o tratamento realizado em crianças com os broncodilatadores só será eficaz se for realizado 
com um espaçador, seja ele: impresso, industrial ou artesanal. Sendo assim, o objetivo foi alcançado: otimi-
zar o tratamento de crianças desfavorecidas economicamente, e conscientizar a população com relação à 
sustentabilidade e às novas tecnologias existentes, como a impressão 3D. 
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RESUMO 
Estudo descritivo quantitativo, por meio de uma entrevista com questionário semi-estruturado. Observou-se sintomas 
depressivos em 18,0% dos idosos analisados, correlacionados com baixo nível educacional, aposentados e dependen-
tes dos familiares, além de fragilidade e doenças crônicas. A realização de atividade física e esportiva preveniram os 
sintomas depressivos. Conclui-se que os sintomas depressivos acometem uma parcela considerável de idosos, tem 
relação com condições socioeconômico e hábitos de saúde, podendo ser rastreados com a utilização da Escala de 
Depressão Geriátrica pelas equipes de saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, depressão, atenção primária a saúde 

 

INTRODUÇÃO 
O envelhecimento representa alterações de ordem biopsicossial que afetam suas relações com o contexto 
social. A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns e é causada por uma complexa interação 
entre fatores sociais, psicológicos e biológicos. O idoso com depressão representa um desafio e necessita 
de políticas públicas, considerando a atenção básica como porta de entrada, responsável pelo cuidado, 
esperando-se que a saúde do idoso seja acompanhada e considerada globalmente (MALHI et al., 2018; 
MATIAS et al., 2016; ZIS et al., 2017). O presente estudo tem como objetivo analisar a prevalência de sin-
tomas depressivos em idosos segundo o perfil socioeconômico, demográfico e condições e hábitos de saú-
de.  

 

MÉTODO 
Estudo descritivo quantitativo realizado de agosto de 2019 a março de 2020 no município de São José do 
Rio Preto. Participaram da pesquisa 618 idosos, selecionados aleatoriamente. Os critérios de inclusão foram 
aceitar participar e atingir o escore mínimo pelo Mini Exame do Estado Mental. A pesquisa cumpre todos os 
preceitos éticos requeridos para estudos científicos realizados com seres humanos, tais como a participação 
voluntária, a privacidade dos participantes e a confidencialidade das informações. Esse trabalho foi aprova-
do pelo CEP da UNILAGO, nº 3.429.122. 
 

DISCUSSÃO 
Observou-se sintomas depressivos em 18,0% dos idosos, além de ser mais predominante entre aqueles 
com menor nível de instrução (40,3%), não aposentados (23,8%), não ser responsável financeiro da família 
(22,8%), não ter dinheiro suficiente para cobrir as despesas (37,5%). Dos 92,4% que diziam estar satisfeitos 
com a vida, 66,6% destes apresentaram sintomas depressivos. Sobre prática de atividade esportiva, apenas 
5,5% realizavam e 17,5% dos idosos com sintomas depressivos não realizavam nenhuma atividade esporti-
va. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir desse estudo foi possível concluir que existe uma grande parcela da população do território com 
sintomas depressivos. Ademais, foi possível inferir que a ocorrência de sintomas depressivos prevalece em 
idosos com piores condições financeiras, não aposentados e que não trabalham, pois sentem-se distancia-
dos e excluídos do mercado de trabalho, o que desperta a percepção de inutilidade. Por outro lado, notou-
se que idosos que praticam atividades físicas e esportivas possuem menos ou nenhum sintoma depressivo. 
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RESUMO 
O Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como qualquer nível de intolerância a carboidratos, resultando em 
hiperglicemia de gravidade variável, com início ou diagnóstico durante a gestação. Sua fisiopatologia é explicada pela 
elevação de hormônios contrarreguladores da insulina, pelo estresse fisiológico imposto pela gravidez e por fatores 
predeterminantes (genéticos ou ambientais). O diabetes mellitus gestacional (DMG) está associado a um risco aumen-
tado de complicações fetais, neonatais e no desenvolvimento a longo prazo. As principais complicações neonatais são: 
macrossomia, hipoglicemia neonatal, deficiência de ferro, alterações da função cardiorrespiratória, hiperbilirrubinemia, 
anormalidades neurológicas, hipocalcemia, hipomagnesemia e policitemia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), complicações, neonatal. 

 

INTRODUÇÃO 
O Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como qualquer grau de redução da tolerância à glicose, 
cujo início ou detecção ocorre durante a gravidez. Sua prevalência é variável, dependendo dos critérios 
diagnósticos empregados e da população estudada (SCHMIDT; REICHELTD, 1999).  
 

METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo baseado em informações publicadas na literatura nacional e internacional com base de 
dados dos diversos artigos publicados no scielo, pubmed e lilacs. 
 

DISCUSSÃO 
Segundo o estudo realizado podemos perceber que o tratamento da DMG é indispensável para diminuir as 
taxas de mortalidade fetal. O grande impacto da descoberta da insulina e o profundo conhecimento do me-
canismo de acometimento fetal pela hiperglicemia materna e das medidas terapêuticas no diabetes gestaci-
onal parece-nos de inquestionável importância. Contudo, o padrão ideal de controle glicêmico conseguido 
pela união de equipes multidisciplinares e aperfeiçoamento tecnológico são custosos e desprovidos de in-
centivos. Logo, a intensa procura por mecanismos alternativos e acessíveis a toda população são funda-
mentais e devem ser valorizados. Apesar de a presente pesquisa não encontrar associação entre peso ne-
onatal e tipo de DM materna, outros estudos relacionam peso ao nascimento e ocorrência de DMG com 
maior chance de nascimentos GIG ou macrossômicos em gestantes com DMG, mesmo em tratamento me-
dicamentoso. As principais complicações neonatais advindas da hiperglicemia materna envolvem hipogli-
cemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, policitemia e distúrbios respiratórios. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A taxa de morbimortalidade de recém-nascidos de mães com DMG tem se reduzido significativamente com 
o controle adequado da glicemia materna desde a pré-concepção até o parto. A maioria das morbidades do 
recém-nascido é intimamente ligada, epidemiológica e fisiopatologicamente, à hiperglicemia fetal e hiperin-
sulinemia. O controle do DMG representa tarefa de fundamental importância para prevenir sequelas em 
neonatais. 
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RESUMO 
As disfunções sexuais constituem um problema que afeta consideravelmente a qualidade de vida de muitas mulheres. 
Dentre elas podemos destacar a dispareunia, a falta de desejo sexual, a disfunção orgásmica, a disfunção na excitação 
e o vaginismo. Essas disfunções estão presentes em várias etapas da vida da mulher, porém os médicos ainda abor-
dam pouco esses assuntos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Disfunção sexual feminina; sexualidade; comportamento sexual. 

 

INTRODUÇÃO 
A qualidade de vida das mulheres nos dias atuais vem sendo afetadas devido a vários problemas do cotidi-
ano, entre eles temos as disfunções, onde estas interferem tanto na qualidade de vida das mulheres quanto 
no relacionamento com os seus parceiros. Ela é capaz de influenciar a saúde física, a saúde mental, os 
fatores orgânicos, emocionais e sociais (FERREIRA et. al, 2007).  
 

METODOLOGIA 
Revisão integrativa com a pergunta norteadora “Quais são as principais disfunções sexuais que acometem 
as mulheres no século XXI que podem levar a qualidade de vida ruim?”. Os descritores usados nesta pes-
quisa foram: “ isfunção Sexual Feminina”, “Sexualidade”, “Comportamento sexual”. Após a pesquisa nas 
bases de dados MEDLINE e LILACS juntamente com o auxílio dos critérios de inclusão e exclusão. 

 

DISCUSSÃO 
Baseado nos artigos lidos e revistos, a disfunção sexual, é um comportamento que resulta em vários fatores 
combinados como: fatores biopsicossociais e culturais, que podem tornar-se um bloqueio total ou parcial da 
resposta sexual de muitas mulheres no que tange ao desejo, à excitação e ao orgasmo (HOLANDA et. al, 
2014). Nesse sentido, a disfunção sexual é constituída como um problema de saúde pública e, portanto, 
merece a atenção dos profissionais de saúde. As disfunções sexuais de mulheres no tempo vigente é um 
caso de saúde pública (PINHEIRO, 2009), pois afeta significativamente a qualidade de suas vidas, podendo 
acarretar outras patologias e comorbidades para essas pacientes (THIEL et. al, 2008). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Finalmente, pode-se concluir que existe a falta de conhecimento prévio tanto por parte das mulheres, como 
dos profissionais envolvidos. Propondo assim levar mais informação para ambas as partes, educando para 
que o assunto não seja um tabu, pois além da saúde sexual se trata também da saúde física e mental femi-
nina.  
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RESUMO 
A asma brônquica é a quarta causa de hospitalização no Sistema Único de Saúde e a terceira causa entre crianças e 
adultos jovens. Orientação e automanejo são aliados para o controle da doença.  A educação digital ganha espaço no 
meio orientador e formador de conhecimento

.
 De tal forma que, a tecnologia proporcione conteúdos de auto cuidado de 

maneira ampla, eficiente e acessível. Com isso, a interação entre os eixos de saúde e educação visa a recuperação e 
manutenção da qualidade de vida dos pacientes asmáticos, além de reconhecer os sinais de alarme da doença.

 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: asma; orientação; digital; automanejo. 

 
INTRODUÇÃO 

Em contrapartida à realidade das iniciativas loco-regionais para controle da asma, há uma lacuna de 
conhecimento sobre automanejo entre indivíduos portadores da doença. Fatores ambientais, ocupacionais e 
individuais (genéticos) estão associados ao desenvolvimento da asma brônquica, por isso é uma doença 
multifatorial

2
. Em virtude disso, a dinâmica da educação digital proporciona conteúdos de auto-cuidados e 

conhecimento de uma maneira eficiente e acessível à comunidade ao passo que inclui as vertentes de 
inclusão digital em prol da saúde, com base na universalização da educação a distância (MALDONADO et 
al. 2016; ). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa para grupo de asmáticos em 
idade escolar. Onde foi estabelecido, por meio de 11 perguntas via formulário digital, uma avaliação pré e 
pós intervenção educacional de escolares e familiares, por meio de aula digital assíncrona, com a finalidade 
de alertar para sinais de alerta, automanejo da asma e sibilância. Esse trabalho foi aprovado pelo CEP da 
UNILAGO, nº 14421319.3.0000.5489. 

 

DISCUSSÕES 
Foi observado que 47,6% do grupo de estudo são portadores de asma, 47,6% fazem uso de bombinha, mas 
38,1% não fazem uso correto da mesma e 9,5% possuem dúvidas acerca do uso. Sobre terem sido 
orientados acerca do uso correto das bombinhas

2
, o questionário demonstrou que 47,6% dos pacientes 

nunca foram orientados sobre automanejo. A respeito da ausência nas escolas e também sobre o quão 
prejudicial é a doença no dia a dia, 28,6% admitiram serem afetados com a doença e 19% afirmam possuir 
tosse ou falta de ar a noite. Foram realizadas 6 perguntas a fim de ter conhecimento sobre o aproveitamento 
das informações prestadas e estimar o nível de compreensão acerca do assunto

1,2
. De modo que 40% dos 

pacientes nunca foram orientados previamente sobre a doença asma, 46,7% dos participantes não detinha 
o conhecimento que a asma é uma doença crônica, controlável, porém sem cura. Apenas 53,3% sabiam 
sobre a cronicidade e ausência de cura. Sobre a segurança do auto-manejo do paciente em relação ao uso 
de bombinha após os esclarecimentos da aula digital 40% afirmam estar mais seguros, com nota 10, em 
uma escola de 0 a 10. A respeito do aproveitamento como fonte de informações sobre a fisiopatologia, auto-
manejo de medicações, sinais de alarme e orientações sobre a doença asma

2
 60% aprovaram a aula no 

formato digital. 
   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Espera-se reproduzir conhecimento e replicar informações sobre asma entre a população e as famílias 
afetadas, de modo a modificar a qualidade de vida e a realidade da doença na unidade básica de saúde. 
Além de evitar o absenteísmo escolar e a má adesão ao tratamento. 
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RESUMO 
Os profissionais de saúde constituem o grupo de pessoas mais afetado na luta contra o vírus COVID-19. Entre os efei-
tos mentais comuns da pandemia estão ansiedade, pânico, depressão, raiva, confusão, ambivalência e estresse finan-
ceiro. Trabalhadores de saúde foram observados para experimentar problemas semelhantes durante pandemias anteri-
ores. Depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático são os transtornos psicológicos mais comuns rela-
tados principalmente em profissionais de saúde durante outras pandemias de vírus. Assim, o presente artigo tem como 
objetivo abordar sobre como efetivar uma valorização dos profissionais da saúde observando os impactos psicológicos 
em novos eventos estressores no enfrentamento do COVID-19. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reconhecimento; Coronavírus; Pandemia. 

 

INTRODUÇÃO 
A síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) é um coronavírus de ácido ribonucléico 
recém-descoberto isolado e identificado em pacientes com pneumonia inexplicada em Wuhan, China, em 
dezembro de 2019. Pacientes infectados assintomáticos também podem se tornar a fonte de infecção, prin-
cipalmente por meio de aerossóis do trato respiratório. Os profissionais de saúde constituem o grupo de 
pessoas mais afetado na luta contra o vírus COVID-19. Entre os efeitos mentais comuns da pandemia estão 
ansiedade, pânico, depressão, raiva, confusão, ambivalência e estresse financeiro (LUBERTO et al., 2020) 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo de revisão da literatura de artigos publicados nos últimos cinco anos a respeito  de 
como efetivar uma valorização dos profissionais da saúde observando e objetivando analisar os impactos 
psicológicos em novos eventos estressores no enfrentamento do COVID-19.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os estudantes de profissões da área de saúde experimentam elevado estresse e esgotamento durante sua 
educação e treinamento profissional. Como parte do curso, os alunos concluíram a prática diária de total 
atenção e concentração e participaram de fóruns de discussão online semanais para compartilhar suas 
reflexões. De acordo LUBERTO et al., (2020) a presença de estressores e o uso de habilidades de atenção 
plena como parte da rotina, proporcionando uma oportunidade única no mundo real de explorar a aplicação 
prática da prática de atenção plena para o bem-estar do aluno durante uma crise. Refletindo sobre a litera-
tura científica, temas dos fóruns de discussão e usando citações ilustrativas de alunos,  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se dizer que é muito importante considerar todas as questões envolvendo os profissionais da saúde 
no meio da pandemia do COVID-19. Esses profissionais são fundamentais para os sistemas de saúde pú-
blico e privado, sendo uma força de trabalho sem a qual não funcionaria o sistema de saúde no mundo to-
do. Em conclusão, estudos mostram que os profissionais de saúde têm um alto risco de incorrer em burnout 
ou condições psicológicas insatisfatórias devido à pandemia de COVID-19. O monitoramento contínuo e o 
tratamento oportuno dessas condições são necessários para preservar a saúde dos profissionais e aumen-
tar a preparação dos sistemas de saúde para enfrentar as consequências de médio e longo prazo. 
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RESUMO 
A utilização de tecnologia para fins médicos tem ganhado muito espaço. Muitas empresas relacionadas com o desen-
volvimento de novas tecnologias em saúde, buscam um mercado promissor e de amplo espectro no Brasil e no mundo. 
As startups vêm ganhando espaço na área médica devido à popularidade da internet, o fácil acesso de informações e 
sua capacidade em armazenamento de dados, que ela proporciona aos seus usuários. Podendo ser feito com um sim-
ples smartphone ou tablete independentemente da localização do profissional. O mercado de startups mostrou-se ser 
eficaz em suas propostas, uma vez que as informações armazenadas e a capacidade de levá-las de forma rápida e 
dinâmica a qualquer lugar, independente das divisas geográficas, e complexidade de casos e informações.  
 
PALAVRAS-CHAVE: tecnologia em saúde; telemedicina; inteligência artificial. 

 

INTRODUÇÃO 
  O ponto principal a ser investido, ainda é o livre acesso à internet, uma vez que a ideia é levar para áreas 

que demandem de profissionais a possibilidade de atendimento médico. O uso das startups como telemedi-
cina por exemplo seria uma medida eficaz para se atender a necessidade da população mais afastada dos 
grandes centros médicos. Além disso pode-se ressaltar o amplo campo a ser explorado pelas startups em 
se tratando de saúde, com inovações tecnológicas facilitando a criação de novos programas e aplicativos, 
com a finalidade de agilizar resultados mantendo a qualidade e possibilitando a discussão de casos com 
profissionais em diferentes áreas do país ou do mundo em tempo real (BARBOSA, 2018; LOBO, 2018). 

 

METODOLOGIA 
Realizar levantamento bibliográfico e pesquisa de novos empreendedores na área da saúde, que buscam 
facilitar a acesso ao atendimento médico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Esse trabalho busca apresentar novas ferramentas tecnológica no campo da saúde, com a finalidade de 
realizar um trabalho mais dinâmico e rápido, de forma não presencial, assim rompendo barreiras geográfi-
cas em benefício das populações que necessitam de atendimento médico.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É inegável que a tecnologia e a saúde andam juntas. Sendo assim a implantação de novas startups na área 
médica vem para completar ainda mais esses laços, uma vez que seus avanços tendem a levar grandes 
benefícios aos seus prestadores e consumidores, fato visto durante o período de pandemia por covid19 no 
mundo. No entanto ainda são necessários maiores investimentos em segurança e tecnologia a serviço des-
sas novas ferramentas. 
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RESUMO 
O ensino médico se baseia em fundamentações teóricas e praticas. O desenvolvimento de ferramentas auxiliares no 
conhecimento educacional e materiais pedagógicos eleva a formação plena. O desenvolvimento de material teórico e 
pratico por meio  de video-aulas, auxilia o aluno dentro da disciplina de Habilidades Cirúrgicas e padroniza a avaliação 
por parte dos professores/avaliadores.  
 
PALAVRAS-CHAVE: educação médica, habilidades cirurgias, materiais pedagógicos.. 

 
INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de apostilas e conteúdos práticos por meio de material descritivo, ilustrativo e video-
aulas, a fim de auxiliar o aprendizado das habilidades técnicas e motoras na pratica cirúrgica, é de suma 
relevância. A metodologia de aprendido reúne o conhecimento teórico da correta postura e higienização no 
ato, instrumentais cirúrgicos, estes, aliados à pratica de procedimentos como paramentação, instrumenta-
ção, sutura e nós cirúrgicos, que proporcionam ensino e aprendizado amplos e eficazes (CIRINO, 2006; 
SOUZA; COUTINHO, 2014).  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma descrição de técnica, baseada na revisão de literatura e orientação docente, com aborda-
gem teórica e prática, no qual o material desenvolvido está a disposição do aluno para estudos e conse-
quente educação medica.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Instrumental cirúrgico é definido como o material utilizado na intervenção cirúrgica, exames, tratamentos e 
curativos. São os utensílios, objetos ou aparelhos que compõe o arsenal necessário para a realização do 
procedimento cirúrgico. Para que se entre em detalhes quanto ao uso dos instrumentais, é necessário o 
conhecimento quanto aos tempos cirúrgicos usados no decorrer de uma intervenção. O estágio atual do 
presente estudo, busca atender a formação continuada a serviço do professor, no ambiente acadêmico. O 
mesmo carece de tempo e condições para se debruçar em questões teóricas, metodológicas e reflexivas, 
com a composição de jornada conteudista, incluindo o tempo extra classe e extensão pedagógica. As orien-
tações educacionais complementares trazem essa discussão, ao disponibilizar material de apoio, em con-
sonância com a proposta dessas habilidades (CIRINO, 2006; SOUZA; COUTINHO, 2014).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Espera-se reproduzir conhecimento e replicar informações sobre Habilidades cirúrgicas entre os alunos de 
medicina por meio de ferramenta educacional. Ademais, a proposta é padronizar e facilitar a metodologia 
educacional.  
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RESUMO 
O presente relato de caso tem por objetivo questionar até que ponto deve-se manter o referencial de expectativa prog-
nóstica, em casos de trauma crânio-encefálico, baseada na literatura, exemplificando tal questão com o relato de um 
caso em que a predição prognóstica foi ínfima quando comparada à recuperação de uma vítima de acidente automobi-
lístico (aa.). 
 
PALAVRAS-CHAVE: expectativa prognóstica; trauma; recuperação. 

 

INTRODUÇÃO 
  Estudos epidemiológicos apontam que, durante as quatro primeiras décadas e meia de vida, o principal fator 

de óbito é o trauma. Dentre os mais diversos sítios de acometimento traumático, o trauma crânio encefálico 
(TCE) tem destaque especial, com alto índice de letalidade e, quando não, potencial de seqüelas neurológi-
cas e motoras de grande impacto. Diversas referências são tomadas por base para estadiar um prognóstico 
para o paciente, como exame eletroencefalográfico (EEG) e escala de coma de Glasgow na admissão hos-
pitalar. O presente relato de caso questiona até que ponto deve-se manter a expectativa prognóstica som-
bria em quadros complicados, bem como validar investimentos na reabilitação de pacientes com pequenas 
chances de retorno ao nível basal anterior ao trauma (JERÔNIMO et al., 2014). 

 

METODOLOGIA 
O trabalho consistiu em um estudo retrospectivo de tal caso, tomando por base a união entre a análise de 
prontuários médicos, fichas de evolução, resultados de exames e entrevistas pessoais com a paciente e 
familiares. Sendo assim, para melhor embasamento, foram relacionadas as informações colhidas a dados 
bibliográficos, referenciados. O Comitê de Ética e Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes Lagos nº 
40310120.4.0000.5489 rege o presente trabalho científico. 
 

DISCUSSÃO 
 O presente artigo se fundamenta em um relato de caso no qual a paciente em questão – B.L.M. -, após TCE 

decorrente de aa., recebeu alta hospitalar sob prognóstico de vida vegetativa, sem expectativas de melhora 
neurológica; havendo, em sua admissão hospitalar imediatamente após ocorrência do trauma, indicadores, 
respaldados, de péssima expectativa prognóstica – EEG apresentando alentecimento severo difuso, grau III 
para IV, com períodos de supressão, evoluindo em 11 dias para distúrbio epileptiforme de projeção bifrontal 
e em 48 dias para distúrbio epileptiforme quase contínuo em hemisfério esquerdo – mantendo padrão sur-
to/supressão ao decorrer do tempo; e escala de coma de Glasgow na admissão de 6; ademais, pupilas hi-
porreagentes e Tomografia Computadorizada de crânio evidenciando TCE grave em ossos temporal e pa-
rietal, áreas de contusões hemorrágicas em hemisfério cerebral esquerdo (predominante em lobo temporal) 
associadas a coleções extra axiais – hematoma subdural agudo -, gerando desvio da linha média para direi-
ta. Após internação hospitalar de 129 dias, recebeu alta, com expectativa prognóstica de manter vida vege-
tativa e, eventualmente, evoluir a óbito. Todavia, sob estímulos diários e intensa terapia de reabilitação, a 
paciente teve não somente retorno neurológico, mas quase retornou a sua normalidade anterior ao trauma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que, mesmo quando o prognóstico estabelecido é desfavorável a quaisquer reabilitações, sejam 
orgânicas ou intelectuais, é importante que se mantenham as expectativas de recuperação, pois, com de-
terminados elementos-chave, como insistência em cuidados constantes e estímulos diários – auditivos e 
táteis-, casos como este descrevem sua possibilidade, em que a recuperação real do paciente supera a 
melhor das expectativas médicas. 
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RESUMO 
Com o aumento de novas terapias para o diabetes mellitus tipo 2, é importante a revisão das diretrizes que assegure 
eficácia e segurança na associação de uma ou mais classes medicamentosas via oral para o tratamento, excluindo o 
uso de análogos de GLP1, em pacientes que já fazem uso de três antidiabéticos orais, sendo este o objetivo do traba-
lho. Através da análise de prontuários eletrônicos de uma clínica particular de endocrinologia de São José do Rio Preto, 
foram selecionados 45 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em uso de três antidiabéticos orais e após o acréscimo de 
uma ou mais classes medicamentosas, em avaliação geral, houve redução significativa da hemoglobina glicada anali-
sando por diferentes parâmetros. Constatou-se nesse estudo que o uso de quatro ou mais antidiabéticos orais é uma 
alternativa válida para o melhor controle glicêmico e novas associações de diferentes classes evitam o uso de produtos 
injetáveis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: diabetes mellitus tipo 2; antidiabéticos orais; hemoglobina glicada. 

 

INTRODUÇÃO 
O tratamento com antidiabéticos orais teve um grande avanço nas últimas décadas. Atualmente, o Brasil 
tem seis classes medicamentosas disponíveis para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (SBD, 
2019). Porém, a maioria das diretrizes para o tratamento da doença coloca a insulina como o próximo passo 
após a falha de três agentes orais e/ou injetáveis (DAVIES et al., 2018). Este trabalho teve como objetivo 
melhorar o controle glicêmico de pacientes que já estão usando três antidiabéticos orais acrescentando uma 
ou mais classes medicamentosas via oral, e isso exclui o uso de análogos de GLP1 no DM2.  
 

METODOLOGIA 
Foram selecionados 45 pacientes atendidos em uma clínica particular de endocrinologia de São José do Rio 
Preto/ São Paulo, através de análise de prontuários eletrônicos, com DM2 que apresentavam piora do con-
trole glicêmico em uso de três diferentes classes de antidiabéticos orais e que apresentavam uma média de 
idade de 60,0 ± 10,6 anos, e foi acrescentado uma ou mais classes medicamentosas ao atual esquema de 
tratamento durante uma média de seguimento de 18,4 ± 13,4 meses sendo que 95,5% usaram metformina, 
62,2% pioglitazona, 80% sulfoniluréia, 100% inibidores da DPP4 e 86,7% inibidores da SGLT2; 75,6% usa-
ram quatro e 24,4% usaram cinco diferentes classes medicamentosas. As doses das medicações foram 
ajustadas conforme a taxa de filtração glomerular. Esse trabalho foi aprovado pelo CEP da UNILAGO, nº 
4.648.419. 
 

DISCUSSÃO 
Observou-se uma redução significativa da HbA1C (9,5 ± 1,5% para 7,7 ± 1,3%) e também por diferentes 
parâmetros como do sexo masculino (n = 27; 9,7 ± 1,5% para 7,4 ± 1,0%), sexo feminino (n = 18; 9,4 ± 
1,4% para 8,2 ± 1,8%), idade > 60 anos (n = 26; 9,2 ± 1,4% para 7,5 ± 1,2%), idade ≤ 60 anos (n = 19; 10,0 
± 1,4% para 8,1 ± 1,5%), glicada inicial > 9,0% (n = 25; 10,6 ± 1,2% para 8,3 ± 1,5%), glicada inicial ≤ 9,0% 
(n = 20; 8,3 ± 0,4% para 7,0 ± 0,8) e TFG > 80 (n = 30; 9,6 ± 1,4% para 7,8 ± 1,3%) e TFG ≤ 80 (n = 15; 9,5 
± 1,7% para 7,6 ± 1,6%). Todas as análises tiveram um p < 0,001.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo mostrou que, o uso de quatro ou mais antidiabéticos orais é uma alternativa válida para o 

melhor controle glicêmico, independente do gênero, da idade, do valor da HbA1C inicial e da função renal. 
Novas associações de diferentes classes melhoram a aderência e evitam o uso de produtos injetáveis, seja 
um análogo de GLP1 ou insulinas, no tratamento do DM2. 
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RESUMO 
Doença de Fabry é um distúrbio de armazenamento lisossomal ligado ao X causado por anormalidades no gene GLA, 
levando a deficiência em α-galactosidase A. Os pacientes sentem dor, distúrbios gastrointestinais, ataques isquêmicos 
transitórios e derrames. Assim, o presente artigo tem como objetivo tratar a respeito disto, ponderando-se sobre a cór-
nea verticilata como marcador clínico da mesma, trazendo-se o que concerne às suas implicâncias no organismo da-
quele que a possui, fazendo-se para tal uma revisão integrativa de literatura acerca do assunto. As manifestações ocu-
lares da doença de Fabry incluem córnea verticilata, catarata e vasos conjuntivais ou retinais tortuosos. Entre eles, 
córnea verticilata é a característica clínica mais distinta e prevalente. Em conclusão, embora a verticilata da córnea 
associada à doença de Fabry não seja considerada como afetando a visão, a quantificação da função visual nesses 
pacientes pode demonstrar sensibilidade reduzida ao contraste e luz difusa aumentada, apesar da boa acuidade visual. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Oftalmologia; Doença rara; Armazenamento lisossômico. 

 
INTRODUÇÃO 

A doença de Fabry é um distúrbio de armazenamento lisossomal ligado ao X causado por anormalidades no 
gene GLA, que leva a uma deficiência em α-galactosidase A. O presente artigo tem como objetivo tratar a 
respeito da Doença de Fabry, particularmente ponderando-se sobre a córnea verticilata como marcador 
clínico da mesma, trazendo-se também o que concerne às suas implicâncias no organismo daquele que a 
possui, fazendo-se para tal uma revisão integrativa de literatura acerca do assunto (RAIZMAN et al., 2017). 

 

METODOLOGIA 
O presente é um estudo de revisão da literatura de artigos publicados nos últimos seis anos a respeito da 
Doença de Fabry. Para a revisão bibliográfica utilizou-se as bases de dados Scielo, Lilacs (Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PubMed. Assim, incluiu-se nesta presente revisão doze 
artigos, sendo dois da literatura nacional de 2017 a 2020, e dez internacionais de 2014 a 2020, com busca 
em base de dados on-line.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As manifestações oculares da doença de Fabry incluem córnea verticilata, catarata e vasos conjuntivais ou 
retinais tortuosos. Entre eles, córnea verticilata (ocasionalmente descrita como ceratopatia de vórtice) é a 
característica clínica mais distinta e prevalente (RAIZMAN et al., 2017). A opacidade da córnea observada 
com o exame da lâmpada de fenda em pacientes de Fabry é encontrada universalmente entre os hemizigó-
ticos e na maioria dos heterozigotos. É classicamente em espiral como os raios da córnea que emanam de 
um único vértice e um indicador de diagnóstico útil.  Um artigo recente relatou que a córnea verticilata é 
frequentemente subdiagnosticado no DF usando a abordagem da lâmpada de fenda. Assim, sugerimos que 
para uma córnea verticilata inquestionável, com depósitos óbvios avaliados por lâmpada de fenda, tem-se 
uma associação a um fenótipo FD clássico. Em um estudo feito em pacientes com DF, 9 de 28 olhos (32%) 
mostraram a presença de córnea verticilada no exame com lâmpada de fenda e 25 olhos (89%) mostraram 
a presença de depósitos epiteliais hiper-reflexivos no Microscopia confocal in vivo (MCIV).  
 

CONCLUSÃO 
A característica da doença de Fabry é aumentada devido a depósitos na córnea no nível do epitélio da cór-
nea.O exame com lâmpada de fenda tem um poder diagnóstico limitado na detecção de depósitos epiteliais 
em pacientes com DF quando comparado com o MCIV. De fato, o exame com lâmpada de fenda apresenta 
elevado número de resultados falso-negativos e, conseqüentemente, baixo valor preditivo negativo. O MCIV 
permite a detecção de alterações microestruturais da córnea em pacientes com DF e pode representar uma 
ferramenta confiável para o diagnóstico precoce e acompanhamento da doença. 
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RESUMO 
A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma síndrome heterogênea resultante da deficiência na secreção de insulina pelas 
células beta do pâncreas ou de hiperglicemia por aumento da resistência à insulina nos tecidos periféricos. Os principais 
exames de controle glicêmico são a hemoglobina glicada (HbA1c) e glicemia basal, peso corporal e níveis de lipídios 
séricos (colesterol total e triglicerídeos). Estudos mostram que a intervenção da dieta low carb (DLC) melhorou esses 
parâmetros de controle glicêmico. O objetivo desta revisão sistemática foi analisar como a DLC pode trazer benefícios 
para o tratamento de pacientes diabéticos tipo 2. A meta-análise é a primeira a avaliar a eficácia da DLC no manejo da 
DM2. Os achados sugerem que a intervenção da LCD teve um efeito positivo na HbA1c, triglicerídeos e concentração 
de HDL-c. Além disso, a intervenção com essa dieta pode ser benéfica em fatores de risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares. 
 
Palavras Chaves: dieta low carb; diabetes tipo 2; hemoglobina glicada. 

 

INTRODUÇÃO 
A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é resultada na deficiência na secreção de insulina pelas células beta do 
pâncreas ou de hiperglicemia por aumento da resistência à insulina nos tecidos periféricos; estando associ-
ada ao desenvolvimento de complicações crônicas (CARE, 2019). Seu quadro pode ser iniciado com a ce-
toacidose diabética, como nos casos de Diabetes Mellitus tipo 1, ou pode ser manifestada com o aumento 
de peso, sendo ele o principal fator de risco ambiental para o desenvolvimento da doença (SBD, 2019). O 
diagnóstico de obesidade leva em consideração o índice de massa corporal (IMC), distribuição de gordura e 
exames laboratoriais. O presente trabalho versa sobre os efeitos da associação de dietas baixas em carboi-
dratos em pessoas com diabetes mellitus tipo 2, no que se refere ao controle glicêmico. 
 

METODOLOGIA 
Este estudo teve como método um critério de seleção baseado na pesquisa bibliográfica em base de dados 
Scielo, PubMed, Sociedade Brasileira de Diabetes, Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. A linha 
de busca baseou-se em ‘’ low carbohydrate diet AN  diabetes type 2 AN  glycated hemoglobin’’. Nove 
RCTs com 734 participantes foram incluídos na análise. Foram selecionados alguns estudos do período 
1998 a 2018. 
 

DISCUSSÃO 
 O resultado indicado na DLC exerce um efeito benéfico sobre a HbA1c, a qual representa uma variação da 

glicose no sangue. A possibilidade de explicação para o positivo achado pode ser atribuída às melhorias da 
glicose no metabolismo e a sensibilidade à insulina. A DLC também causa uma redução na insulina, o que 
pode promover uma perda de peso. Além disso, isso pode afetar diretamente a produção de glicose hepáti-
ca e a utilização de glicose através da produção de corpos cetônicos (SBD, 2017; DIABETES e OBESIDA-
DE, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a intervenção da DLC tem um efeito benéfico na melhora da HbA1c comparada com as die-
tas em níveis altos ou normais de carboidratos, o que sugere que essa pode ser efetiva para o manejo da 
diabetes tipo 2. O resultado também sugeriu que a DLC pode ser benéfica em fatores de risco para o de-
senvolvimento de doenças cardiovasculares. Mas não houve evidências que mostraram que a DLC foi be-
néfica na redução da concentração de triglicérides e do LDL-c. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo analisar a questão da depressão pós-parto, cujos sintomas trazem instabilidade a 
relação mãe-bebê, fato que culmina em problema de saúde pública. Assim, a revisão narrativa visou atualizar o enten-
dimento sobre o tema. Apesar dos principais riscos correlacionarem-se com questões socioeconômicas e familiares, as 
pesquisas possuem diversas variantes de causas, consequentemente há diferentes variações de fatores de riscos. As 
principais interfaces dessa problemática são decorrências da mistificação, falta de prevenção e tratamento adequado – 
que resultam em prejuízo a saúde da mãe-bebe. Depreende-se a necessidade de alterações nas organizações dos 
sistemas de saúde e tratamento imediato logo nas primeiras consultas pós-parto. Dessa maneira, espera-se que esse 
estudo inspire os gestores de saúde a realizarem estratégias psicossociais e promoverem acolhimento as gestantes e 
puérperas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Depressão; Depressão Pós-Parto; Período Pós-Parto; Saúde Pública. 
 

INTRODUÇÃO 
A depressão pós-parto (DPP) é um significativo problema de saúde pública, afetando intrinsecamente a 
relação mãe-filho. Esse tipo de depressão apresenta uma incidência no Brasil de até 20% das puérperas e 
o índice aumenta em perfis socioeconômicos baixos (ARRAIS, et al.,2021). A etiologia da DPP não é total-
mente conhecida, estudos sugerem que seja multifatorial, envolvendo aspectos biológicos e psicossociais 
(SCHARDOSIM; HELDT, 2021). O diagnóstico é realizado através da anamnese, o qual permitirá a aborda-
gem multiprofissional com o auxílio de psicólogos e psiquiatras, evitando que quadros mais leves evoluam 
para mais graves. Esse trabalho pretende destacar os fatores deflagradores da doença, bem como sua 
prevalência e suas consequências tanto pessoais quanto coletivas. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado uma revisão narrativa sobre depressão pós-parto, composta por outros artigos pesquisados 
em bases de dados, como: Scielo, PubMed, ScienseDirect e Google Acadêmico, com prazo de 1997 a 
2020. As referências foram selecionadas criteriosamente, buscando atualização sobre o tema, por meio de 
descritores, como: depressão, depressão pós-parto, transtornos depressivos, saúde pública, dentro outros, 
e foram excluídos os que não abordavam o enfoque previsto. 
 

DISCUSSÃO 
A detecção da DPP, na maioria dos casos, já é possível logo nas primeiras quatro horas posteriores ao 
parto. Além de atuar com intensidade máxima nos seis primeiros meses. Diversos estudos mostram que 
essa manifestação puerperal apresenta prevalência de 10 a 20% dos casos, sendo um assunto de extrema 
relevância, pois é significativa causa de mortalidade materna. Ainda, pesquisas revelam que o comporta-
mento de mães deprimidas pode influenciar o desenvolvimento de psicopatologias em seus filhos, como: a 
ocorrência de desordens comportamentais, afetivas, cognitivas e sociais, autoimagem negativa, distúrbios 
do apego, maior incidência de diagnóstico psiquiátrico e maior risco para alterações da atividade cerebral. 
Infelizmente, ainda não é possível concluir a relação direta e certa a nenhuma causa, mesmo com predomí-
nio da relação entre depressão pós-parto e histórico depressivo ou questões socioeconômicas.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observou-se que a DPP é uma doença de alta prevalência, em especial no Brasil – assola mulheres de 
qualquer perfil socioeconômico. Assim, tem se uma alerta para a saúde pública, uma vez que afeta a mãe, o 
RN e a sociedade ao redor. Dito isso, é de suma importância a educação continuada em saúde para que 
haja um melhor cuidado diante desses casos. 
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RESUMO 
A popularidade das fake news, na área da saúde chamada de “ igital Health”, vem promovendo um cenário de vulnera-
bilidade, confusão ao leitor e insegurança informativa, razão pela qual este artigo tem como objetivo colocar em pauta 
os serviços e desserviços da tecnologia em relação a saúde da sociedade. Recentemente, com a propagação do SARS-
CoV-2, vários segmentos sociais buscaram uma forma de encarar e conscientizar a população, somados os esforços 
dos órgãos de saúde e da imprensa mundial para dissentir o alto número de falsas informações destiladas. Constatou-
se nesse estudo que o mecanismo das redes midiáticas está habitualmente relacionado aos fatores que promovem 
saúde digital e notícias falsas, devido ao descontrole de conteúdos com resultados impensáveis como o movimento anti-
vacina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: saúde digital; fake news; anti-vacina; mídia. 

 

INTRODUÇÃO 
  Na área médica, a mídia vem se destacando como uma fonte de promoção de saúde, na chamada “ igital 

Health”, que visa reduzir as ineficiências, assegurar um melhor acesso e aprimorar a qualidade da presta-
ção de serviço. A falta de pesquisa aprofundada e da busca pela verificação da verdade, principalmente no 
meio digital, permite o compartilhamento rápido e enganoso de publicações, gerando impactos negativos na 
saúde. Diante disso, este trabalho tem como objetivo evidenciar a influência da mídia e das Fake News 
sobre a promoção de saúde como também nos movimentos anti-vacina (DE SOUSA JÚNIOR et al., 2020) 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão narrativa, pois é desprovido de preceitos explícitos e regrados ao realizar procuras 
e pesquisas criteriosas na literatura tanto objetivamente quanto subjetivamente. Para tanto, houve uma cri-
teriosa seleção de artigos e notícias pesquisados nas bases de dados Scielo, PubMed. 
 

DISCUSSÃO 
 “As novas tecnologias biomédicas associadas às novas formas de mídia promovem verdadeiras revoluções 

subjetivas, modificando as experiências, físicas, mentais e sociais, ou seja, promovendo novas formas de 
saúde e de doença”. É fato inconteste que o progresso científico tem sido prejudicado pelas fake news, 
tendo a saúde como uma das graves consequências a exemplo do decaimento da procura vacinal. Esse 
tipo de postura é fragrante no atual momento, em que a comunidade médico-científica mobiliza esforços 
para a imunização em massa contra a COVID-19 (SPINK et al., 2002). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observou-se nesse estudo que a mídia, como formadora da opinião, pode gerar muitos efeitos na socieda-
de, podendo ser usada com muitos objetivos na promoção de saúde, tanto o de informar e instruir, quanto o 
de desinformar e ludibriar parcelas sociais através das fakes news e movimentos negacionistas. 
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RESUMO 
Diante do aumento do número de discussões sobre a importância e emprego das soft skills no cotidiano profissional, 
estudos em diversas regiões do mundo buscaram avaliar a qualidade das mesmas em estudantes da área da saúde no 
decorrer de suas graduações. Seus resultados mostraram que algumas habilidades sociais constituintes das soft skills, 
principalmente a empatia, tiveram um decréscimo, ou no mínimo se mantiveram estagnadas quando comparadas no 
início e final da graduação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Soft skills; estudantes da área da saúde. 

 

INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais, virtudes relacionadas à inteligência emocional pessoal, como em situações de medo, es-
tresse e frustração vêm ganhando força nos processos seletivos do mercado de trabalho (ROCHA; SAM-
PAIO, 2020). Estudos revelam que indivíduos portadores de inteligência emocional possuem grande proba-
bilidade de desempenho profissional superior aos não portadores (COBÊRO et al., 2006). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão integrativa de artigos publicados nos últimos 17 anos relacionando soft skills aos 
estudantes da área da saúde, com o objetivo de analisar sua prevalência no decorrer de suas respectivas 
graduações e seus impactos de uso ou não no cotidiano profissional. 
 

DISCUSSÃO 
 Concomitante ao crescimento numérico de estudos sobre soft skills, nota-se a estagnação da capacidade 

das escolas de medicina em abordar e lecionar sobre tal habilidade. Habilidade essa, além de não estimu-
lada, muitas vezes se perde no decorrer do curso, ocorrendo uma diminuição de tais preceitos tão validos 
para o progresso da saúde como um todo. Notou-se também que, com a omissão das faculdades no ensino 
de tais habilidades, elas são moldadas, por relações e experiencias pessoais (ROCHA; SAMPAIO, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Relacionado aos profissionais da área da saúde, foi evidenciado a grande importância da evolução na rela-
ção profissional-paciente, quando este, possui e exerce habilidades denominadas soft skills como, empatia, 
comunicação e humanização na sua rotina de trabalho.  
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RESUMO 
O presente artigo apresenta uma revisão bibliográfica acerca do estudo estrutural anatômico do baço e as principais 
indicações cirúrgicas de esplenectomia, o qual servirá como base de discussão para os profissionais da saúde em rela-
ção aos métodos operatórios, promoção do questionamento das indicações para tal procedimento e enriquecimento da 
comunidade acadêmica. Ao final, foi observado que o baço é um orgão de grande importância para a imunidade dos 
indivíduos, porém dispensável para a vida, fato fortalecedor da realização de esplenectomias quando necessário. As 
esplenectomias são divididas em traumaticas e nao traumaticas, sendo a primeira a população masculina como maior 
representante e a feminina para a segunda. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Baço; Esplenectomia; Púrpura Trombocitopênica Idiopática; Discrasias. 

 

INTRODUÇÃO 
  O  baço é o maior orgão linfóide do corpo humano, possuindo parênquima polposo e cápsula fina, 

apresentando-se como um orgão frágil e muito relacionado à quadros traumáticos e/ou cirúrgicos. A esple-
nectomia mostra-se como o procedimento cirúrgico utilizado para o tratamento das complicações relaciona-
das ao baço, estando relacionadas com o manejo especifico dos pacientes como antibioticoterapia, imuni-
zação e riscos pós cirúrgicos (SABISTON; TOWNSEND, 2019). 

 

METODOLOGIA 
Revisão narrativa da literatura científica incluindo periódicos publicados ou não e livros tidos como padrões 
de consulta dentro da área da saúde, realizando análise crítica e pessoal, pelo autor, dos dados levantados. 
 

DISCUSSÃO 
 Existem diversas técnicas operatórias para a realização da remoção esplênica, fato que favorece a conduta 

do cirurgião, o qual tem diversas opções terapêuticas para proporcionar ao paciente a melhor recuperação e 
qualidade de vida. Nas pesquisas apresentadas no estudo observou-se que as indicações de esplenectomi-
as se dividiam quanto à origem da lesão, sendo traumática ou não traumática, tendo como maiores repre-
sentantes a lesão automobilistica no primeiro grupo e a púrpura trombocitopênica idiopática para o segundo 
grupo; quanto ao sexo as lesões traumáticas ocorreram em sua maioria em pacientes masculinos e as le-
sões não traumáticas em pacientes femininos. A idade média dos acometidos variou entre 40 e 60 anos, 
caracterizando como adultos maduros. Em um panorama mundial, é possível observar a grande presença 
de esplenectomias devido à patologias hematológicas, sendo essas de rastreio dificultado ou investigadas 
durante o ato operatório na exploração do paciente. Já no contexto nacional, os acidentes automobilisticos 
representaram uma grande parcela das indicações desse procedimento (JOVINO et al., 2015; SABISTON; 
TOWNSEND, 2019). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tanto em âmbito internacional quanto nacional as indicações cirúrgicas de esplenectomia se dividem em 
dois grupos conforme origem do quadro patológico, sendo os homens os maiores representantes da causa 
por trauma mecânico e as mulheres das doenças imunes. Imunização, rastreio pós operatório, acompa-
nhamento rígido e escolha certa da técnica cirúrgica são fatores determinantes para o sucesso do procedi-
mento e consolidação da qualidade de vida do paciente. 
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RESUMO 
O nervo isquiático e o músculo piriforme são componentes intimamente relacionados e em sintopia topográfica. Assim, 
possuem diversas variações anatômicas as quais foram descritas formalmente em 1937 por Beaton e Anson. Diante 
disso, essas variantes podem estar ligadas ao desenvolvimento da síndrome do piriforme, caracterizando-se por dor 
glútea mediante a certos gatilhos. À medida da evolução da doença, ocorre instabilidade de deslocamento e diminuição 
do bem-estar do paciente. Portanto, o entendimento clínico e o conhecimento prévio dessas disposições anatômicas 
predispõem a um melhor diagnóstico etiológico da dor e segurança no momento da realização de procedimentos invasi-
vos na região de quadril. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Variações Anatômicas. Músculo Piriforme. Nervo Isquiático. Síndrome Piriforme. 

 

INTRODUÇÃO 
  O músculo piriforme e o nervo isquiático exercem íntima relação topográfica e interativa entre si. Assim, o 

interesse da pesquisa e estudo sobre as variações de ambos os componentes está intimamente interligado 
à consolidação do conhecimento anatômico fundamental para o profissional da saúde, uma vez que estabe-
lecem uma base sólida para interpretação de condições clínicas, como a síndrome do piriforme. A partir 
disso, pode-se estipular terapêuticas mais direcionadas e eficazes e maior segurança no manejo de abor-
dagens invasivas (HAŁA AJ et al., 2015; POUTOGLIDOU, et al., 2020). 
 

METODOLOGIA 
O trabalho citado constitui um artigo de revisão de literatura baseado na pesquisa de artigos referentes às 
variações anatômicas entre o músculo piriforme e o nervo isquiático, extraídos das bases de dados Pub-
Med, SciELO e Google Scholar, empregando as palavras-chave da temática proposta em inglês e portu-
guês. 
 

DISCUSSÃO 
 A classificação anatômica das seis variações estruturais do curso do nervo isquiático em relação ao 

músculo piriforme, são: Tipo A (nervo isquiático indiviso abaixo do músculo piriforme); Tipo B (nervo isquiá-
tico dividido transita abaixo e através do músculo piriforme); Tipo C (nervo isquiático dividido transita abaixo 
e acima pelo músculo piriforme); Tipo D (nervo isquiático indiviso passa entre as cabeças do músculo piri-
forme como um tronco único); Tipo E (nervo isquiático dividido transita acima e através do músculo pirifor-
me); Tipo F (nervo isquiático indiviso passa acima do músculo piriforme). A partir de 120 dissecções cada-
véricas, definiu-se o Tipo A como o padrão morfológico mais comum com prevalência combinada de 90% 
(POUTOGLIDOU, et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise dos resultados aponta para a importância das variações anatômicas entre o músculo piriforme e o 
nervo isquiático, devido às repercussões clínicas da síndrome do piriforme. Além disso, o conhecimento 
deste tema se mostra fundamental para evitar lesões iatrogênicas e complicações em procedimentos inva-
sivos na região glútea e pélvica, visando melhor prognóstico do paciente.  
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RESUMO 
A implantação da prótese de liberação rápida de valva aórtica tem se mostrado como uma inovadora alternativa de 
tratamento para estenose aórtica. A presente revisão sistemática tem como finalidade avaliar a eficácia e a segurança 
dessa abordagem cirúrgica na literatura atual, através de estudos identificados e avaliados por pesquisas eletrônicas 
utilizando bases de dados. Os dados demonstraram complicações em geral comparáveis as da técnica convencional e 
uma eficiente abordagem alternativa em pacientes com alto risco cardiovascular. Além disso, sugerem ser um procedi-
mento seguro, apresentando redução no tempo de clampeamento da aorta torácica e de circulação extracorpórea.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Implantação de valva aórtica; estenose aórtica; sutureless; 

 

INTRODUÇÃO 
  A estenose aórtica (EAo) apresenta prevalência crescente na atualidade devido ao aumento da expectativa 

de vida da população, atingindo 3% da população na faixa etária dos 75 anos. A cirurgia é o tratamento de 
escolha, realizada pelo modelo tradicional da cirurgia cardíaca, por acesso Via Transapical ou Via transaór-
tica com ou sem a necessidade de Circulação Extracorpórea (CEC). Neste texto, abordamos uma análise 
da literatura com objetivo de demonstrar as evidências tratamento cirúrgico por acesso transaórtica com a 
prótese de liberação rápida e seus benefícios para o paciente. 

 

METODOLOGIA 
A estratégia de busca e extração da literatura foi realizada via buscas eletrônicas, as quais foram realizadas 
utilizando bases de dados PubMed, Scielo, UpToDate e BVS. 
 

DISCUSSÃO 
 Dentre as possibilidades terapêuticas cirúrgicas evidenciadas nos estudos avaliados na literatura atual, a 

substituição da válvula aórtica (AVR – aortic valve replecement) por uma prótese sem sutura, conhecida 
como valvas de liberação rápida, vem se consolidando como uma alternativa inovadora e eficaz, em especi-
al para aqueles pacientes alto risco. Foi demonstrado melhores desfechos da técnica de implantação de 
valva sem sutura ao comparados com a TAVI (transcatheter aortic valve implantation), sugerindo um trata-
mento alternativo em pacientes alto risco que se encontram em uma zona cinzenta entre a TAVI e a cirurgia 
convencional. Tal técnica também resulta em uma redução do tempo de clampeamento cruzado da aorta 
torácica (preditor independente significativo de morbidade cardiovascular e no tempo da Circulação extra-
corpórea (CEC), especialmente em pacientes com idade avançada e com outras comorbidades graves. Tais 
questões associam-se ao potencial de diminuir o risco de complicações e de reduzir a mortalidade dos paci-
entes a longo prazo (PHAN, K., et al., 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O procedimento cirúrgico vem se mostrando uma excelente e eficaz alternativa ao tratamento da EAo. En-
tretanto, é imprescindível a realização de futuros estudos contendo maior poder amostral e seguimento mais 
prolongado, e outros fatores para melhor consolidação da técnica. 
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RESUMO 
A infertilidade vem atingindo um número cada vez maior de mulheres em idade reprodutiva. A probabilidade de concep-
ção por ciclo reprodutor mensal feminino, é naturalmente baixa, de aproximadamente um quinto, reduz-se ainda mais 
quando fatores estressores psicossociais e fisiológicos estão associados. Nesse contexto, o uso de tecnologias de re-
produção assistida tem viabilizado o alcance da gravidez, porém, estes procedimentos demandam protocolos terapêuti-
cos extensos e invasivos e normalmente requerem um considerável investimento financeiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Infertilidade; idade reprodutiva. 

 

INTRODUÇÃO 
  Um terço dos casais que são subférteis ou inférteis não têm uma causa identificada para sua incapacidade 

em conceber um feto. A Fertilização in Vitro (FIV) é um tratamento ou alternativa amplamente aceito e indi-
cado para esse tipo de condição no casal; porém, esse é um procedimento que pode ser invasivo e extre-
mamente expansivo em questões financeiras, sendo assim associado a grandes riscos para o casal 
(FERNANDES; SÁ, 2019). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia descrita para este estudo foi a de revisão de dados elegíveis para Fertilização in Vitro. Nesta 
pesquisa houve duas etapas, a avaliação da elegibilidade do experimento e também o risco da bias. Foram 
também incluídos ensaios clínicos randomizados, chamados de RCTs, onde houve a análise da eficácia da 
FIV em casais com subfertilidade ou infertilidade não-explicada, comparando-a a outros elementos, como a 
conduta esperada, a IUI não estimulada e IUI estimulada usando gonadotrofinas ou clomifeno ou letrozol. 
 

DISCUSSÃO 
O resultado primário da experiência foi a taxa cumulativa de nascidos vivos. Também foi observada a gravi-
dez múltipla e efeitos adversos como resultados secundários. Foram combinados dados para calcular as 
taxas de risco combinadas e também os intervalos de confiança (como 95%), também foram avaliadas as 
heterogeneidades estatísticas utilizando cálculos específicos para tais. Assim, foi realizada a avaliação da 
qualidade geral da evidência para as principais comparações usando os métodos de Grades of Recommen-
dation, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) (FERNANDES; SÁ, 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A FIV pode estar associada a taxas mais altas de nascidos vivos do que a conduta expectante, mas não há 
evidências suficientes para tirar conclusões extremas sobre o assunto. A FIV também pode estar associada 
a taxas mais altas de nascidos vivos do que inseminação intrauterina não estimulada. Em mulheres pré-
tratadas com clomifeno e inseminação intrauterino, a FIV parece estar associada a taxas de natalidade mais 
altas do que inseminação intrauterina com gonadotrofinas. Porém, em mulheres sem tratamento prévio, não 
existe evidência conclusiva de uma diferença nas taxas de nascidos vivos entre FIV e inseminação intraute-
rino com gonadotrofinas ou entre FIV e inseminação intrauterino  e clomifeno. Os eventos adversos associ-
ados a essas intervenções não puderam ser avaliados de forma adequada devido à falta de evidências. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo fazer um levantamento atualizado sobre os principais microrganismos intestinais pre-
sentes em pacientes com obesidade. Diferenças importantes na microflora de indivíduos obesos foram observadas. 
Houve um aumento nas bactérias do filo Firmicutes e uma diminuição em algumas espécies tais como Faecalibacterium 
prausnitzii, Akkermansia muciniphila, Methanobrevibacter smithii e Bifidobacterium animalis. Mudanças na composição 
da microflora parecem impactar diretamente e indiretamente intervenções para o emagrecimento, reforçando a tese que 
a manipulação de determinados microrganismos pode ser fundamental para o tratamento da obesidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: obesidade; microbiota intestinal; disbiose. 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo a OMS, a obesidade é um dos principais desafios de saúde pública. Ela pode ser caracterizada 
como uma doença crônica multifatorial que envolve, entre outros aspectos, a herança biológica, fatores 
hormonais, psicológicos e emocionais, além de hábitos de vida que culminam em ganho de peso excessivo 
(SOUZA et al., 2021). Embora controverso, sua correlação com disbiose intestinal é certa e como objetivo, 
fizemos um levantamento sobre os principais microrganismos intestinais em pacientes com obesidade. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo de revisão literária sobre o tema nos anos de 2017 à 2021. Recorremos as plata-
formas Pubmed, Scielo, Crossref e Google Acadêmico para nossa pesquisa, combinando as palavras “obe-
sidade” e “microbiota” com o operador boleriano “AN ” para obtermos os resultados. Como critério de ex-
clusão, eliminamos artigos que não tinham concordância com o assunto ou que tangenciavam o mesmo. 
 

DISCUSSÃO 
Estudos sugerem que a microbiota colonizadora do trato digestivo pode ter um papel fundamental na origem 
do distúrbio do peso corpóreo (AL-ASSAL et al., 2018). No intestino, existem dois filos de bactérias em mai-
or abundância: Firmicutes e Bacteroidetes. O primeiro pode ser encontrado em maior proporção  em obesos 
e realizam fermentação de carboidratos não solúveis, modificando carboidratos complexos em açucares 
mais lipídeos, resultando em aumento de peso (SOUZA et al., 2021). Além disso, podemos citar uma dimi-
nuição de espécies como Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia muciniphila, Methanobrevibacter smithii 
e Bifidobacterium animalis (CROVESY et al., 2020). A motivação para estes estudos seriam a busca de 
alterativas para o emagrecimento sustentável e a longo prazo. É importante destacar que a microbiota tam-
bém impacta as intervenções de perda de peso como cirurgia e dieta (SEGANFREDO et al., 2017). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conseguimos elucidar uma certa relevância no equilíbrio da microflora intestinal, tanto para a perda de peso 
quanto um auxiliador secundário do emagrecimento. Porém, mais estudos devem ser realizados buscando 
entender quais os filos ou espécies de bactérias são mais benéficas, suas proporções e como elas intera-
gem de maneira global e sem gerar nenhum malefício ao indivíduo. 
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RESUMO 
O sistema vestibular é o principal responsável por promover o controle postural, a sua hipofunção pode levar a uma 
perda de memória e atrofia do hipocampo. Lesões desse sistema, pode causar sintomas como tonturas, vertigem, nis-
tagmo, náusea e vômitos. Dentro da etiologia, identificamos uso de drogas vestíbulo-tóxicas, como gentamicina, doen-
ças auto-imunes do ouvido interno, doença de Meniere bilateral, meningite, ataxia espinocerebelar, síndrome Canvas, 
deficiência de vitamina B12, entre outras. O tratamento inclui tratar as causas etiológicas e a recente neuroprotese ves-
tibular, que é um dispositivo eletrônico implantado no labirinto, que fornecem estímulos para os nervos fornecerem pul-
sos elétricos as células. 
 
PALAVRAS-CHAVE: vestibular, hipofunção, tratamento e implante.  

 

INTRODUÇÃO 
  O labirinto está localizado no ouvido interno e é composto por um conjunto de órgãos sensoriais acoplados 

por três canais semicirculares, que codificam a rotação da cabeça, e o sáculo e o utrículo, que codificam a 
aceleração e a inclinação linear, esse conjunto é responsável por fornecer ao córtex informações simultâ-
neas sobre a posição da cabeça em relação ao corpo e estabilizar a visão através do reflexo vestíbulo-
ocular (AZEVEDO, 2019). A sua hipofunção pode acarretar inúmeros danos ao individuo, e os tratamentos 
atualmente são limitados e de baixa eficácia, como o treinamento intensivo de equilíbrio. Este trabalho teve 
como objetivo revisar na literatura temas sobre um implante inovador para pacientes com hipofunção ou 
lesão vestibular com sintomas como tontura e desequilíbrio incapacitante, proporcionando-lhes uma melhor 
qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de carater exploratório. Baseado no método de revisão da literatura, foi realizado por 
meio do Pubmed, Google Acadêmico, Scielo, Reserchgate de artigos publicados entre 2010 e 2021, na 
língua portuguesa e inglesa. Um total de 15 artigos foram encontrados, e foram utilizados um total de nove 
artigos. Os critérios de inclusão foram artigos que mostravam casos de implante vestibular com os possíveis 
benefícios, e foram excluidos os que não contemplavam a proposta do assunto. 

 

DISCUSSÃO 
 Por muitas décadas foram feitas pesquisas sobre as próteses não invasisvas, porém não apresentaram 

bons resultados, desde então novos estudos sobre o implante invasivo foram feitos e se mostraram promis-
sores para restaurar a função vestibular. A principal indicação do implante vestibular é para pacientes com 
perda da função vestibular bilateral incapacitante, o qual ainda não há tratamento disponível. O procedimen-
to consiste em um implante coclear modificado, incorporando eletrodos vestibulares adicionais, com isso 
fornecem informações de som e movimento ao sistema nervoso central, oferecendo uma estimulação elétri-
ca (AZEVEDO, 2019).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O implante vestibular é uma forma de tratamento, que está no início de seu desenvolvimento, ainda assim, 
os resulltados se mostram promissores e contribuirão com a melhoria na qualidade de vida dos pacientes 
portadores de hipofunção bilateral.  
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o conhecimento prévio dos estudantes de Medicina em relação ao tema e 
a importância da comunicação e do relacionamento terapêutico. O estudo realizado é de caráter descritivo e qualitativo. 
A partir da análise feita nesse estudo observou-se um maior interesse em relação à importância do tema discutido sen-
do evidenciado um aumento da procura pelo conhecimento e sua aplicação na prática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Relações Interpessoais; Atenção Primária à Saúde; Comunicação em saúde; Humanização da 

assistência. 
 

INTRODUÇÃO 
  A formação dos profissionais de saúde fragmentada, tecnicista e centrada na doença não tem atendido a 

população brasileira e é um empecilho para a consolidação do SUS (CALDEIRA et al., 2011). Desse modo, 
é necessário mudar essa realidade para que a formação dos estudantes seja pautada em um modelo bio-
psicossocial capaz de modificar a atuação profissional aproximando sua relação com o paciente. Porém, a 
maioria das faculdades de Medicina deixa esse contexto somente na teoria. Neste sentido, o objetivo princi-
pal desse trabalho é avaliar o conhecimento prévio dos estudantes de Medicina de diferentes Faculdades 
relacionado ao conhecimento e importância do relacionamento e comunicação terapêuticos.  Concomitan-
temente, busca-se também analisar e comprovar a diferença que uma melhor abordagem desse tema pode 
fazer na formação de médicos mais empáticos e humanistas. 

 

METODOLOGIA 
O estudo realizado é de caráter descritivo e qualitativo, com a aplicação de questionários respondidos por 
alunos do curso de Medicina antes e após exposição do tema "Relacionamento terapêutico”.   Esse trabalho 
foi aprovado pelo CEP da UNILAGO, nº 4.345.822. 
 

DISCUSSÃO 
 O presente estudo visou analisar o conhecimento e o sentimento dos estudantes de Medicina perante o 

relacionamento terapêutico e a relação médico-paciente. A despeito disso, foi possível identificar os princi-
pais empecilhos enfrentados pelos discentes ao se comunicarem com o paciente nos campos de estágio. A 
maioria dos participantes relatou não ter conhecimento sobre a teoria, mas ao entrarem em um simples 
contato com o tema demonstraram fácil entendimento, evidenciando que a deficiência está na falta de disci-
plinas que o abordem durante a graduação de forma clara e concisa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante da análise dos resultados a maioria dos alunos respondeu afirmando a importância da discussão 
sobre o relacionamento terapêutico e a necessidade de melhorarem suas habilidades nesse quesito durante 
a formação médica. Outro ponto importante encontrado foi a descrição dos sentimentos de medo, insegu-
rança e ansiedade frente ao paciente. Evidenciando o despreparo dos alunos para lidar com determinadas 
situações, uma vez que, essas inseguranças poderiam ser abordadas nos ambientes de ensino e ajudariam 
em um melhor desenvolvimento das habilidades empáticas dos acadêmicos que se tornariam profissionais 
mais completos e mais aptos para entender as necessidades de seus pacientes.do sobrepeso e da obesi-
dade e na incidência e prevalência de doenças potencialmente letais.  
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RESUMO 
A desnutrição hospitalar possui alta prevalência e causa inúmeras complicações, infecciosas e não infecciosas, e inter-
nações mais prolongadas, impactando diretamente nos custos hospitalares. Sua avaliação é feita através de ferramen-
tas nutricionais executadas pelas Equipes Multidisciplinares de Terapia Nutricional (EMTN) e sua identificação precoce 
reduz as conseqüências.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação nutricional; desnutrição hospitalar; triagem nutricional; terapia nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 
A prevalência de desnutrição hospitalar é elevada mundialmente, reforçando que a avaliação nutricional 
precoce é fundamental para prevenir a deterioração do estado nutricional durante a hospitalização. Dessa 
forma, as EMTN tornam-se essenciais, pois irão gerir adequadamente a nutrição hospitalar, reduzindo as 
complicações, o tempo de internação, taxas de mortalidade e, por conseguinte, os custos hospitalares. O 
objetivo do presente estudo foi fornecer dados recentes e relevantes sobre prevalência e consequências da 
subnutrição hospitalar e os impactos de uma EMTN para avaliação e terapia nutricional (VAN VLIET, et al., 
2020).   
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura coletada de artigos científicos indexados nas bases de dados SciELO, PubMed e indi-
cadores de saúde do SIH/DATASUS, publicados entre 2016 a 2021.  
 

DISCUSSÃO 
A desnutrição corresponde a um déficit de nutrientes impossibilitando a manutenção das funções orgânicas 
e pode evoluir rapidamente devido ao hipercatabolismo presente em doenças, resultante do estresse meta-
bólico, principalmente quando o manejo dietético intra-hospitalar é insuficiente. A avaliação nutricional obje-
tiva determinar o estado nutricional. É realizada pela EMTN, constituída de pelo menos um profissional de 
cada categoria, através de ferramentas baseadas em história clínica, exames físicos, antropométricos e 
bioquímicos, e aspectos psicossociais, permitindo a elaboração da terapia nutricional individualizada para 
manter o bom funcionamento metabólico e impedir maiores danos. A terapia nutricional, enteral ou parente-
ral, é indicada quando o paciente não obtém quantidades necessárias de nutrientes por via oral. Notou-se 
alta prevalência de subnutrição na admissão e alta hospitalar, sugerindo que o suporte nutricional intra-
hospitalar ocasionalmente é negligenciado por insuficiente apoio financeiro para recursos médicos, como 
disponibilidade de nutrólogos, e inabilidade de médicos de várias especialidades na realização das condu-
tas nutrológicas. O que reforça a necessidade de melhores programas nutricionais para aprimorar a quali-
dade de assistência a pacientes em risco nutricional, e consequentemente, reduzir os resultados clínicos 
adversos (VAN VLIET, et al., 2020).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A revisão da literatura demonstrou que a implantação de uma EMTN devidamente capacitada possibilita a 
identificação precoce da desnutrição hospitalar e a elaboração de terapia nutricional, garantindo melhor 
prognóstico daqueles em risco nutricional, proporcionando melhores indicadores de saúde às custas de um 
menor custo efetivo, decorrente de hospitalizações com menor duração e menor risco de complicações. No 
entanto, notamos que por não existir uma ferramenta nutricional padrão-ouro há muita heterogeneidade 
entre os estudos, o que dificulta uma análise estatística de forma adequada do problema, além de falta de 
dados condizentes com o custo-efetividade de implantação de intervenções nutrológicas.  
 

REFERÊNCIAS 
VAN VLIET, I. M.Y. et al. High prevalence of malnutrition both on hospital admission and predischarge. Nu-
trition, 77: p. 110814, 2020. 

 
 



 

 

RELATO DE CASO DE ANGIOSSARCOMA EPITELIÓIDE EM VENTRÍCULO DIREITO EM PA-
CIENTE OPERADO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. 

 
SCAPIM, Matheus; FERREIRA, João Vitor Miranda Souto Ferreira; MATOS, Silvia Roberta. Dis-
centes do curso de Medicina – UNILAGO. 
 
HASSAN, Soraia El. Docente do curso de Medicina – UNILAGO. LEAL, João Carlos Ferreira. 
Hospital Beneficência Portuguesa - São José do Rio Preto. 
 
 

RESUMO 
Angiossarcomas epitelioide cardíacos são neoplasias raras, sendo encontrados em apenas cinco casos nas referências 
pesquisadas. Esse é um relato de caso de paciente octogenária operada de revascularização miocárdica há nove anos 
e que foi diagnosticada com neoplásica em parede ventricular direita que se estendia para a via de saída. Sua 
manifestação clinica era compatível com a encontrada na literatura apresentando quadro de dispneia evolutiva. A 
cirurgia é a base para o tratamento e quando associada a forma multimodal triplica a expectativa de vida dos pacientes 
acometidos por essa categoria de neoplasia cardíaca. 
. 
PALAVRAS-CHAVE: Angiossarcoma; cirurgia cardíaca; tumor. 

. 

INTRODUÇÃO 
  As neoplasias malignas correspondem a 25% de todas as massas tumorais que acometem o coração, são 

raras e o angiossarcoma é o que tem a maior prevalência.(YIN et al.,2016). O prognóstico é considerado 
ruim pois responde mal a quimioterapia e a metástase é rápida. O diagnóstico das massas tumorais cardía-
cas são realizados pelo ecocardiograma transesofágico (ETE) e a ressonância nuclear magnética (RNM) 
cardíaca. A cirurgia cardíaca é  o tratamento recomendado para o angiossarcoma, entretanto, a infiltração 
neoplásica associada a um maior tamanho da massa tumoral dificulta o tratamento cirúrgico. Objetivo deste 
trabalho é relatar caso raro de tumor cardíaco e seu tratamento cirúrgico.   

 

METODOLOGIA 
As informações contidas neste trabalho foram colhidas através de discussão com o médico responsável 
pelo paciente, revisão do prontuario e métodos diagnósticos aos quais o paciente foi submetido e estudo de 
literatura disponivel. Esse trabalho foi aprovado pelo CEP da UNILAGO, nº 5.022.945 
 

DISCUSSÃO 
 Estudos atuais de autópsia demonstraram que a prevalência dos tumores cardíacos primários é de 0,001 a 

0,030%. O angiossarcoma é um tumor maligno responsáveis por 40% das neoplasias malignas cardíacas e 
mais frequente no átrio direito, entretanto nesse relato de caso a localização da massa tumoral foi no VD. A 
dispneia, dor pleurítica, edema pulmonar, perda ponderal são as complicações frequentes. A cirurgia é o 
tratamento de escolha para os angiossarcomas porque triplica a expectativa de vida do paciente. A estraté-
gia operatória é baseada na localização e tamanho da massa. A sobrevida média é de 10,5 meses após a 
ressecção do angiossarcoma. A paciente desse caso está com quatro meses de pós a exérese do angios-
sarcoma do VD e se apresenta estável, assintomática; 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O angiossarcoma epitelioide cardíaco no ventrículo direito é raro e a dispneia foi o sintoma mais evidente, a 
ressonância nuclear magnética foi fundamental para delinear a estratégia operatória e o tratamento cirúrgico 
rápido foi essencial para a boa evolução clínica atual. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo relatar o caso de um paciente de 50 anos, portador de hipertensão arterial de difícil 
controle e história familiar importante de doenças na aorta que apresentou quadro de emergência hipertensiva com 
dissecção aguda de aorta ascendente. Inicialmente, paciente foi tratado como infarto agudo do miocárdio e posterior-
mente foi diagnosticado dissecção de aorta tipo A abordada, tratada cirurgicamente com sucesso. Paciente apresentou 
boa evolução no pós-operatório, com controle adequado da pressão arterial e frequência cardíaca. Neste trabalho, mos-
tramos também a relação genética com a maior incidência de aneurismas de aorta e dissecções.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Dissecção, aorta, aguda. 

 

INTRODUÇÃO 
  Os aneurismas e dissecções da aorta estão associados a alta morbidade e mortalidade, sendo responsá-

veis por mais de 152.000 mortes por ano. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das 
doenças cardiovasculares associada com as dissecções e aneurismas. A principal manifestação da dissec-
ção de aorta é a dor torácica, de forte intensidade e acompanhada por sintomas de atividade simpática. Em 
nosso trabalho vamos relatar o caso de um paciente que apresentou a hipertensão como um dos fatores 
desencadeantes para a dissecção da artéria aorta e história familiar de parentescos de primeiro grau que 
também apresentaram eventos de dissecção aórtica aguda (DAA) semelhantes. 

 

METODOLOGIA 
As informações contidas neste trabalho foram obtidas através dos dados contidos no prontuário médico do 
paciente (evoluções clínicas, exames diagnósticos aos quais o paciente foi submetido), além de discussão 
com o médico responsável pelo acompanhamento do mesmo. Esse trabalho foi aprovado pelo CEP da UNI-
LAGO, nº 5.022.503 
 

DISCUSSÃO 
 O processo natural do envelhecimento é um dos fatores mais importantes que se relaciona a questão de 

desgaste e modificação progressiva da estrutura da parede arterial. A medida da pressão central e a sua 
estabilidade é um dos fatores mais importantes para a prevenção da DAA também tem maior fidedignidade 
no controle pressórico. Manifestação mais comum na DAA na maioria dos pacientes é a dor de início súbito, 
com sensação de rasgamento ou pontada e caráter migratório. No tratamento o objetivo principal é a redu-
ção da pressão arterial, a força de contração ventricular, a frequência cardíaca, a elevação da onda de pul-
so reflexa e a PA para o menor nível possível, sem que haja comprometimento da perfusão de órgãos vitais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos que a DAA é uma emergência cirúrgica em alguns casos, e em outros o tratamento clinico é 
satisfatório. Sua relação com a genética existe, porém há poucas evidências e formas de ras-
treio/prevenção. O controle da pressão arterial e frequência cardíaca são as principais medidas protetivas 
para evitar essas complicações que ameaçam a vida do paciente. 
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RESUMO  
O estudo objetivou analisar os fatores que causaram o aumento do número de casos de acidentes domésticos infantis 
durante a pandemia de COVID-19 e suas características epidemiológicas. Outros tópicos apresentados foram a preva-
lência dos acidentes em relação aos locais internos e externos à casa, os tipos de lesão mais frequentes, as condutas a 
serem tomadas em cada caso e as medidas de prevenção. 
 
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; acidentes domésticos; infância. 

 

INTRODUÇÃO  
Sabe-se que os acidentes correspondem à principal causa de morbidade e mortalidade infantil no mundo, e, 
no Brasil, representa a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos. Em 2018 ocorreram 3.318 óbi-
tos e em 2019, 112.643 hospitalizações decorrentes de acidentes entre crianças de 0 a 14 anos (DATA-
SUS, 2021). Em março de 2020, com o início da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV2, os números de 
incidentes domésticos infantis tiveram um aumento expressivo. Entre os mecanismos de lesão, as principais 
ocorrências são: quedas, queimaduras, choques, afogamentos e traumas diversos (CLAUDET, et al, 2020). 
O objetivo desta pesquisa é analisar os fatores que causaram o aumento do número de casos de acidentes 
domésticos infantis durante a pandemia de COVID-19 e suas características epidemiológicas. 
 

METODOLOGIA  
O estudo foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica a respeito dos acidentes domésticos infantis, 
mediante consulta bibliográfica nas bases de dados Scielo e Pubmed, usando as palavras chaves: aciden-
tes domésticos, infância e COVID-19. 
 

DISCUSSÃO 
Devido a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV2, houve uma mudança na rotina de toda população 
mundial que passou a restringir a maior parte de suas atividades ao ambiente doméstico. Consequentemen-
te, a exposição das crianças aos fatores de risco existentes nas casas onde residem aumentou expressiva-
mente, e com isso, também houve aumento dos números de acidentes nesse ambiente. Os dados de março 
a abril de 2019 contabilizavam 4 internações por acidentes domésticos, e em 2020 no mesmo intervalo, 
foram registrados 20 hospitalizações.  Assim, para o ano de 2020 foi previsto uma ascensão nos acidentes 
com traumas para a segunda ou terceira colocação entre as causas mais frequentes de morte no mundo, o 
que se fez real após a divulgação de dados do Ministério da Saúde informando um aumento de 110% dos 
casos. Estudos defendem a presença de uma tríade que revela as principais causas para ocorrência dos 
acidentes: agente causador da lesão, a criança  e o ambiente. Porém deve-se lembrar que outros fatores, 
como o nível socioeconômico, fatores educacionais e culturais, também podem influenciar (CLAUDET, et al, 
2020; DATASUS, 2021). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
As elevadas dimensões dos acidentes domésticos reforçam a necessidade de intervenções que possam 
reduzir tais números, uma vez que 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Ademais, o conhecimento a 
respeito das condutas emergenciais que devem ser tomadas frente a um episódio de acidente doméstico 
envolvendo crianças mostra-se primordial para evitar desfechos mais graves, sendo, também necessário a 
difusão de maneira abrangente para a sociedade. Dessa forma, estudos já ressaltam a importância da ca-
pacitação de pais, professores e das próprias crianças para que possam proceder de maneira correta diante 
dessa situação. 
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RESUMO  
O estudo objetivou realizar um levantamento de dados epidemiológicos e bibliográficos relacionados à dextrocardia, 
uma anomalia cardíaca rara. A principal abordagem do artigo consistiu em discorrer sobre os tópicos de maior relevân-
cia para o esclarecimento da fisiopatogenia, etiologia, classificação, quadro clínico, diagnóstico e tratamento da anoma-
lia cardíaca.  
 
PALAVRAS-CHAVE: dextrocardia; situs inversus; anomalias.   

 

INTRODUÇÃO  
A dextrocardia é uma anomalia cardíaca rara de causa desconhecida e que se caracteriza por uma rotação 
do coração, o qual fica com a sua imagem espelhada para o lado direito do tórax. Os mecanismos embrio-
lógicos que determinam a ocorrência dessa anomalia ocorrem por volta da 8ª semana de gestação, poden-
do apresentar diversas variações que vão definir as classificações da dextrocardia (RAUNAK, 2021). Esse 
trabalho teve como objetivo fazer uma descrição da Dextrocardia e seus diferentes tipos. 
 

METODOLOGIA  
O estudo foi realizado mediante consulta bibliográfica nas bases de dados Scielo e Pubmed usando as 
palavras chaves: “dextrocardia” “Situs Inversus solitus” e “Situs Inversus totalis”, selecionando-se o período 
de 2005 até 2020 para o levantamento dos artigos escolhidos.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A dextrocardia é originada por uma rotação anômala do tubo primitivo do coração para a esquerda causan-
do uma dobra à esquerda do laço bulboventricular, resultando em um deslocamento do eixo maior do cora-
ção para o lado direito do tórax, causando uma completa inversão do ápice.  As diferentes classificações da 
dextrocardia depende da posição cardíaca em relação aos órgãos torácicos e abdominais. Pode ser deno-
minada de dextrocardia na forma de Situs Solitus, quando a rotação cardíaca à direita é isolada, ou Situs 
Inversus, quando o coração e os órgãos toracoabdominais são espelhados.  Uma porção significativa dos 
casos apresentam-se assintomáticos, porém, os que relatam sintomas apresentam dispnéia a esforços mé-
dios, dor torácica opressiva, palpitações, lipotimia e pré-síncope. O diagnóstico muitas vezes é realizado de 
forma acidental, muitas vezes decorrente de um exame solicitado para avaliar outras comorbidades. Porém, 
alguns achados no exame físico podem sugerir a presença da dextrocardia, como a presença de sons car-
díacos do lado direito na ausculta, com o impulso cardíaco máximo localizado no lado direito do tórax. As 
formas de tratamento para a Dextrocardia consistem em tratar as comorbidades cardíacas que são secun-
dárias a ela e a suas variações. Todas as intervenções de tratamento são cirúrgicas. O procedimento reali-
zado com maior frequência em pacientes com dextrocardia associada com outras malformações é o Proce-
dimento de Fontan. Para os pacientes que apresentam a dextrocardia não associada a outras comorbida-
des, ou seja, que são assintomáticos, a principal intervenção é o diagnóstico precoce (RAUNAK, 2021). 
Essas características podem se relacionar de maneira importante com os dados epidemiológicos, já que, 
segundo dados disponibilizados pelo DataSUS, durante o período entre 2010 e 2019, apenas 158 casos de 
dextrocardia foram registrados no Brasil, contudo, pela carência de diagnóstico devido ao quadro clínico 
inespecífico ou ausente, esses números podem estar subestimados (DATASUS, 2020).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Concluímos que a dextrocardia é uma anomalia cardíaca rara, mas que devido à dificuldade de se realizar 
um diagnóstico precoce e pelos sintomas clínicos inespecíficos ou ausentes, pode apresentar maior preva-
lência na população.  
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RESUMO 
O climatério e a menopausa, são definidos como um período de transição entre os anos reprodutivos e não reprodutivos 
da mulher, que acontece na meia-idade. Caracteriza-se por mudanças hormonais e metabólicas que, várias vezes, 
podem trazer alterações envolvendo o contexto psicossocial. A multiplicidade do período vai além das mudanças hor-
monais existentes no climatério e menopausa, trata-se de uma questão que envolve as esferas de beleza, sexualidade 
e feminilidade.   
 
PALAVRAS-CHAVE: climatério; menopausa; mulher. 

 

INTRODUÇÃO 
  Repetidas vezes o climatério é reportado como menopausa. A OMS considera uma mulher na menopausa 

após a ausência consecutiva da menstruação por 12 meses, evento que, normalmente, ocorre entre os 45 e 
55 anos. Mulheres no climatério que apresentam alguns dos sintomas característicos da síndrome, tais co-
mo ondas de calor, insônia, nervosismo, depressão, hipertensão arterial, incontinência urinária, tendem a 
apresentar alterações na sua sexualidade (FERNANDES et al.,2008). Essas alterações não necessariamen-
te irão provocar a diminuição do prazer, mas poderá influenciar diretamente na sua resposta sexual, tornan-
do-a mais lenta e menos prazerosa podendo causar insatisfação sexual. Tomar ou não tomar hormônios é 
uma das questões fundamentais colocadas às mulheres que hoje se aproximam da menopausa. A reposi-
ção hormonal mostrou inúmeros benefícios, principalmente para prevenção de distúrbios vasculares, mas 
também pode causar malefícios como osteoporose, ondas de calor, secura vaginal, depressão e alterações 
relacionadas a sexualidade. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de revisão bibliográfica referente aos conceitos de desejo sexual, beleza e feminilidade durante a 
síndrome do climatério e menopausa. Foram utilizados alguns capítulos de livros e artigos científicos sobre 
o tema indexados no Scientific Electronic Library Online (SciELO) e no BDENF (Banco de Dados de Enfer-
magem). Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: beleza, fertilidade, climatério. 
 

DISCUSSÃO 
 A realidade feminina modifica-se bastante com a chegada da menopausa e com os aspectos relacionados à 

saúde. Biologicamente, o que ocorre nesse período do ciclo de vida da mulher, é a parada de produção do 
estrogênio, principal hormônio feminino, produzido pelos ovários (PAPALIA E OLDS, 2000). Com isso, há 
uma modificação de funcionamento de uma série de sistemas do corpo, gerando vários sintomas. Já o cli-
matério corresponde à transição entre a fase reprodutiva, com regular funcionamento do ciclo menstrual, 
para o seu termo absoluto, já sem folículos funcionais. A sintomatologia do climatério relaciona-se com a 
diminuição da reserva folicular ováriana e consequente hipoestrogenismo. A curto prazo há a destacar a 
sintomatologia vasomotora, as alterações do sono e emocionais. A médio pode surgir a síndrome génito-
urinária e alterações cutâneas. Como repercussões mais tardias, destacam-se as complicações cardiovas-
culares, a osteoporose e doenças neurocognitivas como Alzheimer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O processo de compreensão da síndrome como uma etapa da vida gera conflitos de ordem psicológica 
igualmente desafiadores se comparados aos sintomas biológicos. A multidiciplidade do período vai além das 
mudanças hormonais existentes no climatério e menopausa, trata-se de uma questão que envolve as esfe-
ras de beleza, sexualidade e feminilidade.   
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RESUMO 
Esse estudo contempla os benefícios da prática de meditação para pacientes com sintomas de ansiedade levando em 
consideração que a ansiedade vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos e acarretando prejuízos a longo 
prazo. Durante a realização desse trabalho, foram lecionadas aulas gratuitas de meditação através de uma plataforma 
online, pelo Projeto Samadhi. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade; Meditação; Mindfulness. 

 

INTRODUÇÃO 
  A ansiedade é um problema de saúde mental que acomete grande parte da população brasileira, sendo a 

segunda principal causa de incapacitação entre os quadros mentais (MANGOLINI et al., 2019). Ela é defini-
da como um sentimento de medo e angústia no qual a pessoa tem preocupação intensa, excessiva e persis-
tente às situações cotidianas. Alguns estudos apontaram a relações benéficas da meditação e ansiedade e 
abordaram os benefícios psicológicos da prática convencional de meditação. Dessa maneira, sua prática 
pode ser usada para entender melhor as fontes de nossos pensamentos e emoções e para ajudar a enten-
dê-los melhor (ANGELOTTI, 2007).  

 

METODOLOGIA 
Ao todo, 210 pessoas participaram do curso básico de meditação oferecido pelo Projeto Samadhi, sendo o 
YouTube a plataforma digital escolhida para a transmissão das aulas. Durante 4 meses, os cursistas assisti-
ram à duas aulas semanais, totalizando vinte e três temas teórico-práticos, envolvendo a meditação min-
dfulness, devocional e transcendental.  
 

DISCUSSÃO 
Levando em conta a relevância de sintomas associados a ansiedade, o Brasil apresenta alta prevalência, 
sendo as regiões sul e sudeste as que apresentaram maiores índices (MANGOLINI et al., 2019). A medita-
ção, por sua vez, age na melhora do humor ansioso, da tensão, insônia, dificuldades funcionais, estruturais 
e intelectuais do cérebro em áreas envolvidas com atenção e autoconsciência. Sendo, o curso promovido 
pelo Projeto Samadhi, um grande contribuinte para intervir de maneira acessível e positiva, na melhora de 
qualidade de vida da população 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considerando os grandes desafios de acesso a tratamentos no Brasil e a crescente demanda de pacientes 
com queixa de ansiedade, cursos de meditação gratuitos passam a ser uma proposta eficaz, sobretudo, 
durante o período de pandemia. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo levantar informações acerca da discussão sobre a vasculite crioglobulinêmica e evi-
denciar a necessidade de o médico reconhecer as formas de apresentação e conhecer a evolução natural da doença 
bem como as indicações, as técnicas, os benefícios e as complicações associadas ao tratamento desta enfermidade 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus pacientes, permitindo início precoce da terapêutica adequada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: vasculite; crioblogulinemia. 

 

INTRODUÇÃO 
  A Crioglobulinemia é um distúrbio linfoproliferativo que ocorre em associação com uma variedade de 

infecções e doenças sistêmicas e que pode levar a deposição de imunocomplexos circulantes em vasos 
sanguíneos de médio e pequeno calibres. A vasculite por crioglobulinemia inicia-se com sintomas e sinais 
inespecíficos e se desenvolve lentamente durante semanas ou meses. (KAHWAGE; SILVA, 2015) As crio-
globulinas são proteínas anormais que se agregam em temperaturas frias, geralmente abaixo de 36,5º C. 
Quando essas proteínas se agrupam, elas podem restringir o fluxo sanguíneo para as articulações, múscu-
los e órgãos. Eventualmente, podem ocorrer danos ou inflamação dos vasos sanguíneos afetados e do 
tecido circundante, uma condição conhecida como vasculite (BRASILEIRO et al., 2004) 

 

METODOLOGIA 
As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão de literatura consultando as ba-
ses de dados Google Acadêmico, Scielo, Reserchgate, empregando-se como palavras-chave “vasculite” e 
“crioblogulinemia”. 

 

DISCUSSÃO 
 A fisiopatologia da criopreciptação ainda não é totalmente esclarecida, mas acredita-se que na Crioglobuli-

nemia tipo I ocorra a cristalização e agregação do componente monoclonal, diretamente influenciado pela 
temperatura e concentração, basta um desequilíbrio em um destes fatores para ocorrer a precipitação. A 
temperatura explica o fato de as extremidades distais serem áreas mais acometidas.  A imunoglobulina 
crioprecipitável monoclonal (IgG e IgM) é produzida por uma expansão monoclonal de linfócitos B. (WANG 
et al.,  2012). A Crioglobulinemia tipo I pode levar a diversas manifestações, como vasculites, necrose cutâ-
nea e insuficiência renal. Os danos aos órgãos são mediados especialmente por hiperviscosidade, provo-
cando oclusão vascular (RAMOS et al., 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A crioglobulinemia é uma entidade rara, com sinais e sintomas heterogêneos, não sendo possível seguir um 
protocolo específico de manejo para todos os pacientes, visto que depende de suas manifestações e órgãos 
acometidos. Dessa forma, o prognostico é diretamente influenciado pelas suas características e os órgãos 
acometidos. O diagnóstico e o tratamento são desafiadores, fato corroborado também pela falta de dados. 
O tratamento deve ser baseado na causa do distúrbio e não somente no alívio de sintomas (MUCHTAR et 
al., 2017). 
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RESUMO 
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa e de notificação compulsória, caracterizada como um problema 
de saúde pública. O Brasil ocupa o segundo lugar na lista mundial de notificações da enfermidade. O objetivo do estudo 
é ressaltar as diferenças na prevalência da condição nas diferentes regiões do Brasil, e sugerir possíveis intervenções 
da saúde pública para sua estabilização em ambiente nacional. 

 
PALAVRAS-CHAVE: hanseníase; regiões brasileiras; frequência. 

 

INTRODUÇÃO 
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa e de notificação compulsória, caracterizada como 
um problema de saúde pública devido à sua qualidade de promover incapacidades física, social e econômi-
ca. O Brasil ocupa o segundo lugar na lista mundial de notificações da enfermidade. Causada pelo Myco-
bacterium leprae, que apresenta tropismo para as células de Schwann, a doença é transmitida pelas vias 
aéreas proporcionando manifestações dermatológicas (BRASIL, 2017) e neurite. O diagnóstico da hansení-
ase é basicamente clínico (BRASIL, 2017), e o tratamento, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
baseia-se na poliquimioterapia com Rifampicina, Dapsona e Clofazimina, durando de 6 a 12 meses. O obje-
tivo do estudo é ressaltar as diferenças na prevalência da condição nas diferentes regiões do Brasil, e suge-
rir possíveis intervenções da saúde pública para sua estabilização em ambiente nacional.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo epidemiológico com dados coletados a partir de informações disponíveis no site DA-
TASUS (https://datasus.saude.gov.br/), seguindo-se os passos: DATASUS > Tabnet > Epidemiológicas e 
Morbidade > Casos de Hanseníase - Desde 2001 (SINAN). A amostra foi delimitada ao período de 2001 a 
2020, analisando-se os dados: frequência, período e região de notificação. 
 

DISCUSSÃO 
Da mesma forma que as outras doenças infectocontagiosas, a hanseníase tem suas características epide-
miológicas sujeitas a fatores econômicos, sociais e ambientais, estando presente em todos os estados bra-
sileiros, porém com maior incidência nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, respectivamente (Fre-
quência por Região de Notificação: NE 347986, N 177995, CO 155711, SE 154391 e S 35074). Portanto, é 
importante que o SUS, além de oferecer a poliquimioterapia, garanta também a valia de seus princípios 
doutrinários, equidade e integralidade, pois cada região conta com diferentes determinantes influenciando 
na frequência da doença. Oferecer tratamento é fundamental, contudo oferecer uma capilaridade com maior 
eficiência pode ser uma alternativa para regiões como Nordeste, Norte e Centro-Oeste, pois. À vista disso, 
além da prestabilidade dos serviços, tem-se também a necessidade da integralidade para garantir que o 
serviço oferecido seja usufruído em sua plenitude, pois ainda há muita estigmatização relacionada à patolo-
gia, contribuindo para que os doentes se isolem, tenham vergonha do diagnóstico e, inclusive, não procu-
rem ou não mantenham os recursos terapêuticos (BRASIL, 2017). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As diferentes condições socioeconômicas das regiões brasileiras evidenciaram discrepâncias no diagnóstico 
epidemiológico da hanseníase, ressaltando a necessidade da atenção primária para rastreio, disponibilidade 
e efetividade do tratamento. 
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RESUMO 
O nome pilão vem de uma analogia na qual o tálus age como martelo na superfície da tíbia distal. Com a descarga axial 
sobre a tíbia através de um trauma de alta energia, desencadeia-se a fratura de pilão tibial. A escolha do tratamento 
deve levar em consideração a estabilização da fratura e o grau de acometimento das partes moles. O uso do protocolo 
de tratamento é dividido em duas etapas: redução da fratura com fixador externo e fixação interna. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fraturas da tíbia; Fratura exposta; Fixação de fratura; Redução aberta de fratura. 

 

INTRODUÇÃO 
Com o aumento de veículos motorizados aumentou-se também o número de acidentes de trânsito, elevando 
a porcentagem de acidentados ocasionando a fratura de pilão tibial pelo trauma de alta energia e sobrecar-
ga axial. As fraturas do pilão tibial envolvem a superfície da articulação distal da tíbia, sua metáfise, o tálus, 
além das partes moles. (BORGES, 2018) O sistema classificatório mais utilizado é o AO/OTA, que divide as 
fraturas em categoria A, fraturas não articulares; tipo B, fraturas parcialmente articulares; e tipo C, fraturas 
totalmente articulares. Cada divisão se subdivide em mais três grupos, sendo as fraturas do tipo B3, C1, C2 
e C3 consideradas as de pilão tibial. (JUNIOR, 2018)  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão literária integrativa, selecionou-se 3 artigos científicos contendo os descritores “Fra-
turas de tíbia”, “Fratura exposta”, “Fixação de fratura”, e “Redução aberta de fratura”. As bases de dados 
utilizadas foram PubMed, Sicelo e Google Academico, dentre o ano de 1997 a 2018.  
 

DISCUSSÃO 
As fraturas de pilão tibial são pouco frequentes, representando de 5 a 10% das fraturas de tíbia, porém, a 
incidência de fraturas expostas nesse tipo de lesão é de 16 a 47%. Estão associadas a quedas de grandes 
alturas, acidentes automotores e algumas por forças rotacionais ou de cisalhamento. Quanto maior o envol-
vimento das partes moles, pior o prognóstico. (PIMENTA, 1997) O tratamento é cirúrgico é realizado em 
duas etapas: em caso de fratura exposta inicia-se pelo desbridamento da lesão, após, coloca-se um fixador 
externo transarticular para estabilizar a fratura e com a intenção de diminuir sinais flogísticos dos tecidos 
moles adjacentes, depois de alguns dias se insere o fixador definitivo, estabilizando a superfície articular e 
metáfise com placas. (BORGES, 2018) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tratamento ainda é um grande desafio para os ortopedistas, ao passo que se trata de uma lesão de alta 
energia, na qual há acometimentos significativos não somente da parte óssea e articular, como também de 
tecido mole que recobre ao redor da lesão.  
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RESUMO 
O Acidente vascular encefálico (AVE) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC), como é mais popularmente chamado, diz 
respeito a uma doença cerebrovascular desencadeada por deficiência na irrigação do tecido nervoso, que resulta de 
alterações vasculares. O trabalho teve o objetivo de investigar o Acidente Vascular Encefálico/ Cerebral, além de anali-
sar e discutir os fatores de risco desencadeadores em jovens até 50 anos.  Foi realizada pesquisa bibliográfica baseada 
em artigos científicos, sites e livros sobre o assunto. Através dos resultados obtidos foi possível concluir que existem 
diferentes fatores de risco e que os cardiovasculares são mais frequentes mesmo em jovens adultos com histórico de 
pressão arterial normal. As medidas de prevenção não devem ser negligenciadas em nenhum grupo etário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Encefálico; Acidente Vascular Cerebral; Jovens adultos; Prevenção.   

 
INTRODUÇÃO 

Acidente vascular encefálico (AVE) caracteriza-se por um complexo de sintomas decorrentes de alterações 
no suporte sanguíneo cerebral, que causam lesões cerebrais. O Acidente vascular encefálico (AVE) ou Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC), como é mais popularmente chamado, diz respeito a uma doença cerebro-
vascular desencadeada por deficiência na irrigação do tecido nervoso, que resulta de alterações vasculares 
(LACERDA et. al, 1997). O acidente vascular encefálico em jovens não é tão comum e envolve diferentes 
aspectos etiológicos e requer investigação diagnóstica, além disso, os fatores cardiovasculares e metabóli-
cos, assim como outros fatores de risco podem estar presentes nesses casos, como distúrbios da coagula-
ção, doenças inflamatórias e imunológicas e o uso de drogas. Sabendo disso, o trabalho objetivou-se em 
responder a seguinte questão norteadora: Quais os fatores de risco de Acidente Vascular Cerebral em Jo-
vens? O que aumenta o risco do desencadeamento de um AVC em jovens? Existem medidas de preven-
ção? Existem fatores de risco e prevenção? 
 

METODOLOGIA 
Esta é uma pesquisa bibliográfica baseada em artigos científicos, sites, livros e periódicos sobre o assunto 
em destaque.  
 

DISCUSSÕES 
O jovem que enfrenta o AVC tem melhor prognóstico de sobrevivência do que pessoas com 50 anos ou 
mais, Os fatores de risco para o AVC incluem: hipertensão arterial sistêmica (HAS), tabagismo, dislipidemi-
as e o uso abusivo de álcool. A presença de arritmias cardíacas – especialmente fibrilação arterial crônica – 
e cardiopatias trombogênicas (chagásica ou por aneurisma) de complicações clínicas da HAS, como hiper-
trofia ventricular ao ECG, e da doença arteriosclerótica – doença coronariana, vascular periférica ou esteno-
se carotídea assintomática – está também associada ao aumento de risco. O Histórico de saúde da família 
é útil já que ajuda na compreensão dos riscos à saúde e para prevenir doenças. Outro risco relacionado ao 
AVC é o estilo de vida adotado pelo indivíduo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível concluir que existem diferentes fatores de risco e que os cardiovasculares são mais frequentes 
mesmo em jovens adultos com histórico de pressão arterial normal. Outros fatores como a obesidade e 
tabagismo também aumentam o risco de AVC. As medidas de prevenção não devem ser negligenciadas em 
nenhum grupo etário e ter conhecimento sobre esses fatores podem ajudar na prevenção e no diagnóstico 
precoce. Ações como campanhas, orientações e conscientização da população são de grande valia, pois a 
prevenção do AVC também diminui o impacto socioeconômico e as sequelas físicas e emocionais que le-
vam a inatividade de pessoas economicamente ativa. 
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RESUMO 
O diabetes mellitus (DM) representa a quinta causa de morte no mundo e dentre as suas complicações, sabe-se que as 
doenças cardiovasculares ocorrem com maior frequência, sendo também responsáveis por esta elevada taxa de morta-
lidade. Assim, importantes estudos têm sido publicados na área de prevenção cardiovascular e tratamento do diabetes. 
Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura baseado em consultas e estudos de artigos científi-
cos e revistas sobre a associação da DM e doenças cardiovasculares. Através dos dados obtidos concluiu-se que a 
diabetes mellitus e a glicemia de jejum alterada são preditores de fatores de riscos cardiovasculares, principalmente de 
infarto agudo do miocárdio obtendo-se a estatística de 80% os casos de óbitos por doenças cardiovasculares em paci-
entes diagnosticados com diabetes mellitus. Sobre as complicações crônicas macrovasculares do DM pode-se concluir 
que a hiperglicemia crônica se associa a um risco maior de desfechos cardiovasculares e mortalidade por todas as 
causas no DM2. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Doenças Cardiovasculares; Glicemia. 

 

INTRODUÇÃO 
A presença de Diabetes Mellitus (DM) aumenta o risco de doença arterial coronária (DAC) e acidente vascu-
lar cerebral (AVC) em 2 a 4 vezes quando comparada a indivíduos não-diabéticos. Uma grande preocupa-
ção global é uma epidemia de diabetes mellitus tipo 2 que vem ocorrendo nos últimos anos. É importante 
que ocorra uma identificação global de pacientes com perfil de risco cardíaco e que apresentam DM ou 
alguma alteração na homeostase glicêmica. Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da litera-
tura baseado em consultas e estudos de artigos científicos e revistas sobre a associação da DM e doenças 
cardiovasculares (IZAR et. al. 2021). Essa revisão tem o propósito de analisar e discutir informações cientí-
ficas já publicadas.  
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em artigos científicos, sites, livros e periódicos sobre o 
assunto a associação da DM e doenças cardiovasculares. A pesquisa bibliográfica compreende o levanta-
mento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, periódicos (revistas), teses, anais de congres-
sos, indexados em bases de dados em formato on-line.  
 

DISCUSSÃO 
É bem conhecido que o diabetes tipo 2 se associa a aumento de morbimortalidade cardiovascular. Pacien-
tes com diabetes tipo 2 têm a incidência de doença cardiovascular e de acidente vascular isquêmico aumen-
tada em duas vezes a quatro vezes, e a mortalidade aumentada em 1,5 vez a 3,6 vezes (IZAR et. al. 2021). 
As doenças cardiovasculares, principalmente as decorrentes de casos de acidente vascular cerebral e infar-
to agudo do miocárdio, têm importante impacto na mortalidade global e nas internações hospitalares em 
todo o mundo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através dos dados obtidos concluiu-se que a diabetes mellitus e a glicemia de jejum alterada são preditores 
de fatores de riscos cardiovasculares, principalmente de infarto agudo do miocárdio obtendo-se a estatística 
de 80% os casos de óbitos por doenças cardiovasculares em pacientes diagnosticados com diabetes melli-
tus. Os fatores de aceleração da aterosclerose pela glicose ainda estão subentendidos, porém algumas 
sugestões como os efeitos tóxicos da glicose sobre a musculatura e a resistência à insulina podem ser con-
siderado.  
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RESUMO 
A doença de Ledderhose (DL) é benigna, rara, caracterizada pela hiperproliferação do tecido fibroso, resultando na 
formação de nódulos ao longo da fáscia plantar. Essa enfermidade continua sendo complexa quanto à sua etiologia, 
diagnóstico e tratamento, apesar de estar descrita na literatura há mais de 100 anos. Portanto, deve-se atentar à asso-
ciação com fatores como diabetes, doença hepática alcoólica, fenobarbital, etilismo, tabagismo, trauma de repetição e 
fatores genéticos. O diagnóstico presuntivo baseia- se no quadro clínico, sendo o ultrassom (US) e a ressonância mag-
nética (RM) métodos complementares úteis para o diagnóstico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: diagnóstico por imagem; doença de Ledderhose; fibromatose plantar superficial. 

 

INTRODUÇÃO 
Nódulos fibromatosos típicos da DL possuem crescimento lento e são mais frequentes na região central e 
medial da fáscia plantar. Essa condição pode causar dor local, incapacidade funcional e diminuição da qua-
lidade de vida. Algumas teorias propõem a predisposição genética e alteração no perfil do colágeno da fás-
cia plantar como agentes causais. O objetivo deste trabalho foi investigar aspectos clínicos e diagnósticos 
de pacientes com a doença de Ledderhose a partir de revisão de literatura.  

 

METODOLOGIA 
Foi realizado um levantamento bibliográfico a partir de consulta em periódicos disponíveis via internet nas 
bases de dados SCIELO, LILACS e MEDLINE, no período de 1999 a 2021. Foram utilizadas as seguintes 
palavras-chave: diagnóstico por imagem, doença de Ledderhose, fáscia plantar e fibromatose plantar super-
ficial. 
 

DISCUSSÃO 
Estudos mostram que a DL tem frequência entre 1 e 1,74/ 100.000 pessoas. Os sintomas geralmente apa-
recem na maioria dos casos na 4ª ou 5ª década de vida, acometendo o sexo masculino duas vezes mais 
que o feminino, sendo os caucasianos os mais afetados. A bilateralidade dos nódulos ocorre em até 25% 
dos pacientes. A DL caracteriza-se pela alteração dos feixes de fibras de colágeno da fáscia plantar. A mai-
oria dos pacientes com lesões é assintomática. Quando há invasão e/ ou compressão de feixes neurovascu-
lares, músculos ou tendões, os pacientes tornam- se sintomáticos. Clinicamente, manifesta-se como uma 
protuberância palpável e indolor na planta do pé. Os principais métodos diagnósticos são US e RM. US é 
um método rápido, de baixo custo, não invasivo, sem radiação ionizante e permite a avaliação de ambos os 
pés; a RM, por sua vez, é o melhor exame para delimitar a lesão. O tratamento, na maioria dos casos, é 
conservador, sendo o cirúrgico indicado para formas dolorosas, uma vez que a taxa de recorrência pode ser 
elevada dependendo da técnica cirúrgica utilizada.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Pode-se concluir que a DL é rara, de etiologia incerta, porém com incidência e fisiopatologia conhecidas. 
Para o diagnóstico são necessários dados clínicos, exames de imagem, como US e RM, sendo a análise 
histopatológica realizada após procedimentos cirúrgicos e para descartar malignidades. O tratamento é 
primeiramente clínico para controle dos sintomas, sendo a abordagem cirúrgica recomendada para os casos 
refratários. 
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RESUMO 
O câncer de mama é fundamentado por diversos fatores, dentre os quais se destacam a elevada incidência, o alto índi-
ce de mortalidade, a dificuldade para se estabelecer o diagnóstico precoce, a falta de informações quanto ao compor-
tamento biológico e a diversidade de tratamento variando de acordo com o tipo e o estágio do tumor. Além disso, a 
incidência do câncer de mama tem aumentado em todas as partes do mundo, fazendo desta doença um dos maiores 
problemas de saúde pública e uma das principais causas de morte por câncer entre as mulheres. 
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer; mama; incidência; rastreamento. 

 

INTRODUÇÃO 
O câncer de mama é um tipo de neoplasia maligna que resulta da interação de fatores genéticos com estilo 
de vida, hábitos e o meio ambiente. O conhecimento dos fatores prognósticos é importante na determinação 
dos programas terapêuticos, pois possibilita a aplicação das diferentes modalidades terapêuticas utilizadas 
no tratamento do câncer com a intensidade e a efetividade adequadas. O objetivo desta revisão de literatura 
é abordar os aspectos mais relevantes do câncer de mama em homens e mulheres, com ênfase no trata-
mento da neoplasia que atinge uma boa parte da população (JOHNSON-THOMPSON; GUTHRIE, et al., 
2000). 
 

METODOLOGIA 
Foi feita uma busca ativa em artigos científicos publicados entre 2000 e 2021 da SciELO e livros médicos 
sobre o assunto, sendo realizada uma revisão bibliográfica de literatura sobre o câncer de mama. Os tópi-
cos de interesse foram: incidência na população, principais tratamentos e prognóstico. Para levantamento 
dos artigos, as palavras chaves utilizadas foram “câncer” e “mama”.  
 

DISCUSSÃO 
O tratamento do câncer de mama varia de acordo com o tipo e grau do tumor, sendo classificada em terapia 
local e terapia sistêmica. A terapia local consiste em cirurgia e radioterapia as quais visam tratar o tumor no 
local, sem afetar o resto do organismo. A cirurgia é utilizada quando o tumor se encontra em estágio inicial e 
em condições favoráveis para a retirada. Já a radioterapia utiliza a radiação ionizante, e é muito utilizada 
para tumores localizados, para os quais não há necessidade de retirada de grande parte da mama ou para 
tumores que não podem ser retirados totalmente por cirurgia, ou quando se quer diminuir o risco de que o 
câncer volte a crescer. A terapia sistêmica consiste em medicamentos administrados por via oral ou direta-
mente na corrente sanguínea, para atingir as células cancerosas em qualquer parte do corpo. A quimiotera-
pia, a terapia hormonal e a terapia-alvo (CLARK et al., 1996; JOHNSON-THOMPSON; GUTHRIE, et al., 
2000). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dentre muitos resultados, alguns são: é um tipo de câncer incidente predominantemente na população fe-
minina, mas também atingindo a população masculina. Geralmente apresenta-se com nódulos indolores 
imóveis e rígidos nas mamas ou axilas, causando normalmente um edema na região. Da mesma maneira 
também pode causar fadiga e leve perda de peso.  É uma doença que possui alta virulência. Em contrapar-
tida, possui ótimo prognóstico se diagnosticado brevemente com a ajuda dos exames de rotina e o auto-
exame da mama. Há um bom prognóstico se tratado na fase inicial. 
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RESUMO 
O processo infeccioso da endocardite pode acarretar a formação de abcessos no coração, e eles são de prognóstico 
ainda mais delicado quando envolve a valva aórtica devido à anatomia do sistema de condução, o qual permeia uma 
das margens dessa valva. Consequentemente, o abcesso pode comprimir o sistema elétrico cardíaco, e nesse caso, 
acarretará em bloqueios atrioventriculares. O eletrocardiograma e o ecocardiograma é um método diagnóstico importan-
te para a exploração dessa complicação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: abscesso perivalvar; distúrbio de condução; endocardite; eletrocardiograma. 

 

INTRODUÇÃO 
A incidência de abcesso perivalvar devido à endocardite infecciosa permeia os 40%, e além disso, a endo-
cardite em valva aórtica tem uma predisposição maior para formar abcesso e seu processo de propagação 
é facilitado pela região conhecida como fibrosa intervalvar mitro-aórtica, a qual tem uma pobre vasculariza-
ção, consequentemente, um menor fluxo de células do sistema imunológico (RIBEIRO et al., 2005; BAR-
BOSA, 2004).

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa através do Pubmed com os descritores “Cardic abscess and cardiac conduction disorder” e “endo-
carditis criteria” e Scielo com o descritor “Endocardite”. Além disso, Manual de emergências cardiovascula-
res cardiopapers e o Manual de eletrocardiografia cardiopapers. 
 

DISCUSSÃO 
No eletrocardiograma, o abcesso cardíaco perivalvar aórtico ao comprimir o sistema de condução, promove 
o alargamento do intervalo PR ≥ 200ms (AN RA E et al., 2017). Desse modo, em pacientes com endocar-
dite infecciosa, devem todos os dias passar por um exame de eletrocardiografia. Em virtude do bloqueio 
atrioventricular acusar maior gravidade da doença em curso. O exame eletrocardiográfico contém especifi-
cidade de 88%, porém baixa sensibilidade, na pesquisa de abcesso cardíaco (ANDRADE et al., 2017; SE-
PULVEDA et al., 2021).

    

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os abcessos perivalvares cardíacos são uma complicação da endocardite, e estão associados a uma ele-
vação da mortalidade por essa patologia. Além disso, quando os abcessos são ao redor da valva aórtica 
pode comprimir o sistema de condução, causando bloqueios atrioventriculares, que se traduz em um prog-
nóstico ainda pior. 
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RESUMO 
Até o final de outubro de 2021, o Brasil havia registrado 21.766.168 casos confirmados de COVID-19 e 606.679 óbitos, 
notificados. Vários estudos mostraram uma associação entre COVID-19 e sintomas quimiossensoriais, como disfunção 
olfatória e disgeusia. A disfunção do olfato e paladar em pacientes com COVID-19 foi confirmada com uma prevalência 
de > 50%, a duração da sintomatologia pode perpetuar por mais de 10 dias.   
 
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Anosmia; Ageusia. 

 

INTRODUÇÃO 
O novo coronavírus, detectado pela primeira vez em pacientes com pneumonia em Wuhan, China, em de-
zembro de 2019, foi denominado SARS-CoV-2 e a doença causada pelo SARS-CoV-2 foi denominada Do-
ença do Coronavírus 2019 (COVID-19). Até o final de outubro de 2021, o Brasil havia registrado 21.766.168 
casos confirmados de COVID-19 e 606.679 óbitos, notificados. Os sintomas mais comuns associados ao 
COVID-19 incluem febre, tosse, falta de ar e sintomas generalizados, como fadiga e mialgias. Vários estu-
dos mostraram uma associação entre COVID-19 e sintomas quimiossensoriais, como disfunção olfatória e 
disgeusia (ARASHKIA et al., 2021). O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica para de-
terminar a prevalência de sintomas de disfunção olfativa e gustativa e investigar a duração destes sintomas 
em pacientes com diagnóstico de COVID-19. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, por meio de pesquisas nas bases de dados PubMed e Scielo. Consi-
derou-se critérios de inclusão: artigos científicos em inglês, português e espanhol publicados nos últimos 2 
anos. Publicações que corroborem com o objetivo e tema central do estudo.  

 
DISCUSSÕES 

Acredita-se que as alterações no sentido do olfato se originem de danos ao bulbo olfatório ou nervo olfatório 
causados pelo vírus e por meio dos receptores da enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2). Cofré et al. 
publicaram em 2021, um estudo realizado na Argentina, participaram do estudo 214 pacientes com COVID-
19, 78,7% dos pacientes relataram disfunção olfatória, 54% paladar e 53,1% apresentaram os dois sintomas 
simultaneamente. Lechien et al. realizaram estudo com 1420 pacientes europeus, concluíram que a duração 
média dos sintomas em pacientes com COVID-19 leve a moderado foi de 11,5 dias, perda do olfato persistiu 
pelo menos 7 dias após a doença em 37,5% dos pacientes curados (COFRÉ et al., 2021; LECHIEN et al., 
2020). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As alterações do olfato e paladar em pacientes com COVID-19 tem grande repercussão, confirmada através 
de grandes estudos. Portanto, conclui-se que existe grande relação entre COVID-19 e os distúrbios do olfa-
to e paladar, com prevalência > 53%, a duração média da sintomatologia superou 11 dias, podendo manter-
se em alguns casos.   
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RESUMO 
A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que atinge cerca 35,6 milhões de pessoas 
no mundo. A Cannabis sativa é uma planta utilizada por diversos povos há muito tempo, seja para fins recreativos ou 
medicinais. Recentemente vem ganhando destaque devido a descoberta de vários compostos, denominados canabinói-
des, sendo o canabidiol (CB , canabinol) e o Δ9 tetraidrocanabidinol (THC, tetraidrocanabinol) os mais estudados. 
Essas substâncias possuem diversas atividades biológicas, como efeitos neuroprotetores, anti-inflamatórios e antioxi-
dantes sendo úteis no tratamento de doenças neurodegenerativas como a DA.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Fitocanabinóides; receptores; tratamento; Alzheimer. 

 

INTRODUÇÃO 
O aumento da prevalência da DA está diretamente relacionado ao aumento da população senil. A fisiopato-
logia da doença é complexa que envolve principalmente: a deposição da amiloide (Aβ) em placas senis e 
acúmulo de proteína Tau (OLIVEIRA et al., 2016). O acúmulo de proteína Tau está associado ao hipometa-
bolismo de glicose, atrofia cerebral e neurodegeneração (ADAMS et al., 2019). Além disso, o transporte do 
apolipoproteina E tipo 4 (APOE4), neuroinflamação, distúrbios do sono e disfunção autofágica também são 
mecanismos propostos para o desencadeamento da doença (JAGUST, 2018). A farmacoterapia usada para 
o tratamento da fase demencial inclui os inibidores de colinesterase como donezepila, rivastigmina, galan-
tamina e o antagonista de glutamato, a memantina. Os tratamentos não são resolutivos e produzem efeitos 
adversos como boca seca, sono, náusea, vômitos e diarreia. Entre os compostos estudados para o trata-
mento da DA, encontram-se os fitocompostos como os canabinóides. Assim, o presente estudo tem como 
objetivo revisar o potencial uso dos canabinóides no tratamento da DA, incluindo estudos in vitro, in vivo e 
clínicos, bem como os aspectos legais para o seu uso medicinal. 
 

METODOLOGIA 
O artigo é uma revisão bibliográfica. Foram selecionados artigos pelo período de janeiro de 2006 à janeiro 
de 2021 nas bases de dados SciElo, PubMed, Literatura Cinzenta e MedLine e sites governamentais. 
 

DISCUSSÃO 
O trabalho fala sobre a ação do CBD e THC no sistema endocanabinóide. Uma comparação com a terapêu-
tica tradicional também é realizada no presente estudo e as dificuldades e passos a serem seguidos para a 
compra dos compostos também é apresentada. Uma análise com diversos estudos in vivo e in vitro é reali-
zada com resultados promissores sobre seu potencial de melhora para os doentes com DA (JAGUST, 2018; 
ADAMS et al., 2019). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A presente revisão bibliográfica evidencia o potencial terapêutico do CBD para a Doença de Alzheimer, por 
possuir poucos efeitos colaterais, algo muito relevante, já que os tratamentos atuais possuem diversos efei-
tos adversos. Há, ainda, uma dificuldade na liberação das substâncias devido seu uso recreativo e o merca-
do criminoso que se estabeleceu. Entretanto, os órgãos regulatórios já entendem a importância do fitocana-
binóides na terapêutica e a abertura da legislação no uso medicinal do CBD para tratamento de epilepsia e 
que poderá, num futuro próximo, também autorizar para outras doenças, como a DA. 
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RESUMO 
Este trabalho tem como foco a relevância dos protetores solares como fator de prevenção ao fotoenvelhecimento e ao 
câncer de pele. O assunto se faz presente no cotidiano, a exemplo dos meios midiáticos que propagam a utilização do 
protetor solar massivamente. Entretanto, o índice de pessoas que expõem a pele à radiação ionizante excessiva e au-
mento na incidência de câncer cutâneo é bastante expressivo, sendo tema prevalente de estudo. Nessa perspectiva, o 
trabalho tem como proposta apresentar a importância do papel dos filtros solares, identificando a estrutura da pele e os 
tipos de radiação ultravioleta, contextualizar as consequências decorrentes da exposição solar excessiva e pontuar o 
papel relevante do filtro solar, ramificando os tipos e os fatores de proteção sendo de suma importância para o trabalho 
da Dermatologia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Câncer de pele. Fotoenvelhecimento. Filtros solares. 

 

INTRODUÇÃO 
A proteção solar refere-se ao cuidado do maior órgão do corpo humano, a pele, que sofre tanto com altera-
ções intrínsecas do organismo, quanto com fatores externos, como temperatura, umidade e radiação. Neste 
contexto é necessário lançar mão de ferramentas, principalmente quando existe exposição solar excessiva 
que pode ocasionar fotoenvelhecimento e câncer de pele, uma das patologias com maior mortalidade na 
atualidade. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em dez anos, o número de mortes por câncer de pele 
cresceu cerca de 55% no Brasil (BALOGH et al., 2011; DE SOUZA et al., 2015). O objetivo deste estudo é 
responder à pergunta norteadora: “Os protetores solares previnem o fotoenvelhecimento e o câncer de pe-
le?”.  

 

METODOLOGIA 
Artigo de revisão integrativa da literatura, seguindo as etapas que a constituem, com critérios de inclusão: 
resposta à pergunta norteadora, idioma português e inglês, e últimos 20 anos e critérios de exclusão: estu-
dos antigos ou que não respondessem à pergunta. Realizada pesquisa nas bases de dados online com as 
palavras: protetor solar, envelhecimento, fotoenvelhecimento e câncer de pele. Os estudos selecionados 
foram categorizados de forma a levantar as informações relevantes, que foram interpretadas e discutidas. 
 

DISCUSSÃO 
A radiação solar é importante para uma vida saudável, proporcionando bem-estar físico, além da diminuição 
de doenças psicológicas. Contudo, os raios solares trazem efeitos negativos durante contato excessivo, 
através de diferentes tipos de radiação. Segunda a Organização Mundial da Saúde o câncer é um importan-
te problema de saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo responsável por mais 
de seis milhões de óbitos a cada ano, representando cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. 
A utilização dos filtros solares como fotoprotetores é a principal abordagem cosmética diante dos efeitos das 
radiações ultravioletas, principalmente no que diz respeito a prevenção do fotoenvelhecimento e câncer de 
pele. Os protetores solares são agentes com ação física ou química, que atenuam o efeito da radiação UV 
por mecanismos de absorção, dispersão ou reflexão da radiação (BALOGH et al., 2011; DE SOUZA et al., 
2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mesmo que a pele seja a camada protetora de outros órgãos, é necessário cuidado com a mesma em de-
corrência das radiações ultravioletas, pois os danos decorrentes da exposição maciça muitas vezes são 
irreparáveis. Dessa forma, é indispensável a conscientização acerca de que sua prevenção se dá a partir da 
fotoproteção através do uso de filtros solares.  
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RESUMO 
O escopo deste estudo foi demonstrar a importância da atuação multidisciplinar no contexto Zika vírus e microcefalia 
através de um relato clínico. Gestantes expostas ao arbovírus devem ser acompanhadas com suporte multiprofissional 
e neonatos expostos verticalmente devem passar por triagem neurológica, posto que o neurotropismo inerente ao vírus 
aumenta o risco de malformações congênitas, sendo microcefalia a mais prevalecente. O estudo em questão corrobora 
com a importância da atuação multidisciplinar em todos os níveis de prevenção, englobando medidas sanitárias de 
controle do vetor, diagnóstico precoce da infecção bem como a reabilitação neuropsicomotora da criança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: microcefalia; vírus zika; prevenção; relato de caso. 

 

INTRODUÇÃO 
  O vírus Zika é um arbovírus transmitido principalmente através da picada do mosquito Aedes aegypti. No 

entanto, a inoculação vertical, venérea e por hemotransfusão são pertinentes. Em 2016, o Ministério da 
Saúde instituiu a Campanha Zika Zero, que objetiva estratégias de ação multidisciplinar em todos os níveis 
de prevenção e controle da doença, sobretudo, prevenção à exposição ao vetor em gestantes. (MELO et al., 
2019). O objetivo deste estudo foi demonstrar a importância da atuação multidisciplinar no contexto Zika 
vírus e microcefalia, através de um relato clínico. 

 

RELATO DE CASO 
Este relato de caso foi realizado no ano de 2021 após aprovação pelo CEP da UNILAGO, nº 116521/2021. 
A., 4 anos. Nasceu em abril de 2017, Paraná. Primigesta sem pré-natal, mãe negou intercorrências no perí-
odo gestacional. Neonato com peso 2720 g, estatura 48 cm e perímetro cefálico 31 cm. Dezembro/2017, 
primeira consulta de puericultura aos 8 meses de vida devido atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. 
Lactente apresentou hipotonia generalizada, sem sustentação da cabeça e tronco, sem mudança de decúbi-
to. Olhar vago e sem sorriso social, não pegava objetos. Reflexos primitivos presentes. Durante exame físi-
co, apresentou episódios de espasmos em flexão. Exames de imagem evidenciaram vasta extensão de 
comprometimento cerebral. Dos exames sorológicos solicitados, somente Zika vírus reagente, IgG 83,00 
UR/mL e IgM 0,13. Prognóstico reservado, terapêutica multidisciplinar com uso de anticonvulsivantes e 
acompanhamento neuropsicomotor. Consulta realizada em janeiro/2021, A. apresentava sustentação da 
cabeça e tronco, mudança espontânea de decúbito e sorriso social, foi capaz de segurar objetos. Apesar da 
melhora significativa do estado geral, prognóstico ainda desfavorável. 
 

DISCUSSÃO 
 O controle do vetor é impreterível para refrear o ciclo de transmissão do vírus Zika. Políticas de Saúde 

Coletiva, com enfoque na proteção individual e ambiental contra o mosquito, demonstraram ser a maneira 
mais eficiente de contenção. Sabe-se que não há terapêutica efetiva para conter a transmissão vertical do 
vírus, assim como, para evitar o desenvolvimento da microcefalia aos conceptos, ainda que, nem todos os 
fetos expostos verticalmente ao vírus apresentarão microcefalia. Contudo, o pré-natal é indispensável a 
todas as gestantes, visto que, além de acompanhar a saúde materno-fetal, proporciona apoio multidiscipli-
nar familiar. O progresso cognitivo, sensorial e motor observados na paciente, nos três primeiros anos de 
vida, reforça o princípio da neuroplasticidade e sua relação com estímulos precoces.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O caso descrito corrobora com a importância da atuação multidisciplinar no contexto das arboviroses, em 
todos os níveis de prevenção. Prevenção primária, a qual engloba medidas sanitárias de controle do vetor; 
prevenção secundária, com ênfase no diagnóstico precoce da infecção; prevenção terciária, instituída no 
caso clínico, com ênfase na reabilitação da criança exposta ao vírus, a qual não teve a abordagem dos ou-
tros níveis de prevenção.  
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RESUMO 
A saúde pública mundial vem sofrendo os seus piores dias perante uma pandemia, que reluta em ser vencida, mesmo 
perante uma vacinação iniciada no início de dezembro de 2020 no Reino Unido. No Brasil, em meio a inúmeras falhas 
logísticas, de planejamento e de má condução política federal e do Ministério da Saúde, a vacinação não alcançou se-
quer 5% da população e a previsão é incerta para imunizar 70% da população brasileira. O objetivo geral é levantar 
informações sobre a vacina anti COVID-19, suas características e eventos adversos pertinentes a ela. Nos períodos de 
pandemias, as vítimas são preponderantemente de mais idade e/ou portadoras de doenças crônicas, exigindo maior 
preocupação das autoridades sanitárias com faixas etárias mais avançadas, que buscam soluções para proteger as 
pessoas mais suscetíveis ao Coronavírus. A morte pelo Coronavírus está em crescimento exponencial no Brasil e a 
classe de profissionais de saúde exaurida perante essa calamidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Coronavírus; Saúde Pública; Vacinação. 
 

INTRODUÇÃO 
  A vacina corresponde à uma das maiores conquistas de saúde pública dos últimos séculos. Dependendo da 

biologia da infecção, da doença a ser evitada e da população-alvo, uma vacina pode exigir a indução de 
diferentes mecanismos imunes adaptativos para ser eficaz. Compreender os conceitos básicos de diferen-
tes vacinas é, portanto, crucial para compreender seu modo de ação, benefícios, riscos e seu potencial im-
pacto na vida real sobre a proteção. Esta pesquisa tem como objetivo geral levantar informações sobre a 
vacina anti COVID-19, suas características e eventos adversos pertinentes a ela (BUBAR et al., 2021). 

 

METODOLOGIA 
Para a produção desse trabalho foi realizado um estudo qualitativo, por meio de revisão bibliográfica siste-
matizada, utilizando artigos publicados nacional e internacionalmente, no período compreendido entre 2019 
a 2021, abordando o tema vacinas para COVID-19. A pesquisa foi realizada em plataformas digitais, tais 
como: Rev. Assoc. Med. Bras., Science e Rev. Saúde Pública, sendo utilizados os seguintes termos para a 
pesquisa: “Coronavírus”; “Saúde Pública”; “Vacinação”; o levantamento foi realizado nos meses de janeiro a 
abril de 2021; os critérios de inclusão foram coerência com o tema. 
 

DISCUSSÃO 
 As vacinas de mRNA SARS-CoV-2 são produzidas sob a mesma tecnologia de transporte de nanopartículas 

à base de lipídios; no entanto, o componente lipídico da vacina Pfizer-BioNTech difere do componente da 
vacina Moderna. A operação Warp Speed – encabeçada por Donald Trump – levou a uma resposta sem 
precedentes ao estudo da segurança e eficácia de novas plataformas de vacinas nunca antes usadas em 
humanos e ao desenvolvimento de vacinas que foram autorizadas para uso menos de um ano após o vírus 
SARS-CoV-2 ter sido descoberto. As vacinas distribuídas no Brasil são: Vacina BioNTech, Pfizer; Vacina 
CoronaVac; Vacina Johnson & Johnson; Vacina Oxford, AstraZeneca; Vacina Sputnik V (BUBAR et al., 
2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em 2000, foi implantado no Brasil, o Sistema de Vigilância Sentinela de Influenza, que em 2012 era formado 
por 59 unidades sentinelas de Síndrome Gripal (SG) que, normalmente, se localizam em capitais dos esta-
dos. As unidades têm a função de fornecer a cada semana um boletim contendo o número de atendimentos 
gerais e por Síndrome Gripal ao SIVEP Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Influ-
enza. Em março de 2021, a sociedade brasileira sente-se impotente frente ao aumento diário de mortes por 
Coronavírus e o colapso da rede pública no atendimento a contagiados. 
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RESUMO 
O envelhecimento é um desenvolvimento biologicamente natural. Desta forma, o objetivo do artigo foi avaliar os riscos 
de desnutrição em idosos institucionalizados no município de Itapagipe-MG. Os dados foram coletados no mês de se-
tembro de 2021, utilizando um questionário com questões de aspectos sócio demográficos, condições de saúde e uma 
Mini Avalição Nutricional (MAN). A amostra foi constituída com 28 idosos com idade superior a 60 ano e média de 77 
anos. Projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa. Quanto aos resultados, 100% dos avaliados possuíam o 
ensino fundamental e utilizavam o SUS para cuidados com a saúde e 46% considerava sua saúde média. A MAN evi-
denciou que 35,71% dos idosos estavam com estado nutricional normal e 35,71% apresentaram risco nutricional e 
28,57% dos idoso com desnutrição. Conclui-se que a MAN tem grande importância para verificar o estado nutricional 
desses idosos ao longo do processo de envelhecimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Idosos em desnutrição. Mini Avaliação Nutricional. Envelhecimento. Saúde. 

 
INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um desenvolvimento biologicamente natural. Apesar disso esse processo envolve al-
gumas decadências na função fisiológicas desses idosos como, os órgãos mudam com o decorrer da idade, 
as taxas de mudança distinguem entre os indivíduos e nos sistemas de órgãos. É de muita importância dis-
tinguir alterações normais do envelhecimento com alterações causadas por doenças crônicas. Os idosos 
sofrem alterações no envelhecimento, a massa gorda e a gordura visceral expandem, enquanto a massa 
muscular magra degrada. A sarcopenia conhecida como perda de massa muscular, função e força pode 
estar referente ao envelhecimento, de modo que esses idosos fiquem afetados na qualidade de vida. Esse 
processo tem a redução da mobilidade, aumento do risco de queda e grandes alterações das taxas metabó-
licas (MAHAN; RAYMOND, 2018). Diante disso, o presente estudo tem como objetivo avaliar os riscos de 
desnutrição em idosos institucionalizados. 
 

METODOLOGIA 
Para realização do estudo foi selecionada uma Instituição de Longa Permanência, localizada no município 
de Itapagipe-MG, a coleta foi realizada em setembro de 2021. A população da pesquisa foi composta por 28 
idosos com idade superior a 60 anos. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário com questões de 
aspectos sócio demográficos e condições de saúde. O critério utilizado para diagnóstico nutricional foi a Mini 
Avalição Nutricional (MAN) método para constatar o estado nutricional do idoso, sendo o mais utilizado ulti-
mamente (BARROS et al., 2018). Os dados encontrados foram analisados por meio de valores percentuais 
por meio do Microsoft Office Excel 2013. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
UNILAGO (n.049377/2021). Os entrevistados foram orientados sobre o estudo, e os que concordaram em 
participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Foram entrevistados 28 idosos residentes em uma Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPI) do 
município de Itapagipe-MG, com média de idade de 77,71 anos. A maior parte dos idosos institucionalizados 
no município de Itapagipe-MG encontra-se com risco de desnutrição (35,71%), 28,57% com desnutrição e 
35,71% com estado nutricional normal. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em virtude dos fatos mencionados conclui-se, pela avaliação da MAN, que a maior parte dos idosos institu-
cionalizados no município de Itapagipe-MG encontra-se com risco de desnutrição. Observa-se a importância 
da MAN para verificar o estado nutricional desses idosos ao longo do processo de envelhecimento.  
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RESUMO 
A religião apresenta um impacto positivo na vida dos fies, para os Adventistas do Sétimo Dia, a religião impacta princi-
palmente no que se refere à saúde. A alimentação adventista se divide em vegetariana estrita, ovo-lacto-vegetariana e 
consumo de carnes consideradas puras, citadas nos livros de Levíticos e Deuteronômio da Bíblia. O estudo teve como 
objetivo avaliar a qualidade do regime alimentar vegetariano Adventista. Participaram do estudo, 75 indivíduos membros 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia com idade entre 18 a 60 anos, praticantes do regime alimentar adventista por mais 
de 6 meses. O resultado obtido foi que, dentre o público estudado, 65,71% eram consumidores de carne e 38,66% são 
aderidos da alimentação vegetariana. Os indivíduos adeptos a alimentação vegetariana apresentaram melhor IMC, 
prevenção às doenças crônicas, mais disposição às tarefas diárias e pratica de atividade física, ótimo sistema imunoló-
gico, menor índice de hospitalização e melhora na saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação vegetariana. Adventista do Sétimo Dia. Hábitos Alimentares. 

 

INTRODUÇÃO 
Na religião Adventista do Sétimo Dia não se preocupa somente com a espiritualidade, mas também com a 
saúde, sua alimentação está embasada na Bíblia no livro de Genesis, Levíticos e Deuteronômio, onde são 
mostrados quais alimentos podem ser consumidos. Ellen G. White em seus escritos A Ciência do Bom Vi-
ver, Conselhos sobre Regime Alimentar, Temperança, Vida no Campo, Conselhos sobre Saúde, tras conse-
lhos que ajudariam a aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida do ser humano (CAMPELO, 
2014), onde se apresenta o vegetarianismo, evitando doenças crônicas como a obesidade, doenças cardio-
vasculares, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e reduzindo nos níveis de colesterol LDL (SOCIE-
DADE BRASILEIRA VEGETARIANA, 2012). Torna-se de suma importância que os profissionais de saúde 
tenham o conhecimento desses hábitos alimentares para melhor atendimento das necessidades nutricionais 
desses indivíduos. O objetivo do estudo é avaliar a qualidade do regime alimentar adotado por indivíduos 
Adventistas do Sétimo Dia. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado pesquisa de campo entre indivíduos Adventistas do Sétimo Dia em São Paulo vegetarianos e 
consumidores de carnes puras, em 2021, por método “bola de neve”. Selecionados 75 pessoas com idade 
entre 18 a 60 anos, praticantes do regime alimentar adventista por mais de 6 meses. Aplicado Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e questionário de frequência alimentar e percepção de saúde 
pelo Google Forms. Avaliado percentuais pelo Windows 10 Excel e comparados ao Guia Alimentar de Die-
tas Vegetarianas (SVB 2012). Projeto aprovando pelo Comitê de Ética CAAE 48217221.7.0000.5489. 
 

DISCUSSÕES 
A alimentação vegetariana adventista se mostra de boa qualidade, com alimentos de boas fontes, ricos em 
fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes, antinflamatórias, com baixo teor de gorduras saturadas, de coles-
terol e integrais. Com melhores resultados no controle de peso, doenças, disposição e saúde.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O grupo vegetariano apresentou qualidade na alimentação consumido com frequência todos os grupos ali-
mentares indicados pelo Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas (SVB 2012) demonstrando ser uma boa 
opção para o controle de doenças e manutenção da saúde. 
.  
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RESUMO 
Em virtude da importância da compreensão das informações constantes na rotulagem de alimentos embalados, este 
trabalho teve por objetivo estudar a percepção dos consumidores sobre o tema. Foi aplicado um questionário via Google 
Forms, contendo vinte e uma questões, cujos resultados foram analisados em valores percentuais, média e desvio-
padrão. O prazo de validade foi considerado a informação mais importante (68,4%). Á incompreensão (ou confusão na 
compreensão) da informação nutricional foi relatada por 51,2% dos participantes. O estudo confirma que há uma neces-
sidade de melhoria das informações presente nos rótulos alimentares e maior interesse dos consumidores sobre o as-
sunto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Rotulagem. Tabela nutricional. Compreensão. Comunicação. 

 

INTRODUÇÃO 
No que tange aos alimentos e suas embalagens, nos últimos anos, tornou-se crescente a preocupação com 
o entendimento das informações que constam nos rótulos, visto que grande parte dos consumidores ainda 
não efetua sua leitura e/ou não compreende os dados ali contidos (SILVA, 2014), devido a isto este trabalho 
teve por objetivo estudar a percepção dos consumidores a respeito da rotulagem nutricional de alimentos 
embalados. 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa foi executada através de um questionário eletrônico aplicado por meio do aplicativo Google 
Forms e a participação no estudo foi condicionada à anuência ao Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE). O questionário continha vinte e uma questões abordando dados sociodemográficos dos indiví-
duos e perguntas para averiguar a compreensão sobre o tema objeto do estudo. Os dados obtidos foram 
analisados em valores percentuais, média e desvio-padrão fazendo uso do software Minitab v 16. 
 

DISCUSSÕES 
O prazo de validade foi considerado a informação mais importante destacada por 68,4% dos participantes. 
Em relação à compreensão da informação nutricional constante na rotulagem, 48,8% responderam que 
compreendiam e 51,2% responderam que não ou se mostraram confusos. Mais da metade dos participantes 
relatou que leva de 30 segundos a 1 minuto para realizar a leitura do rótulo, e quando questionados sobre a 
comparação de rótulos nutricionais na escolha entre produtos do mesmo tipo, a maior parte dos consum i-
dores (54%) relatou que realiza a comparação, embora o percentual de 46% daqueles que não efetuam 
seja significativo (46%). Deste último total, 57,5% relataram que não comparam as informações por não 
possuírem tempo para isto, enquanto 42% dos relatou que não possui interesse. Sobre as recomenda-
ções diárias máximas sal e açúcar para um adulto saudável, na 43,9% responderam que não sabiam para o 
açúcar e 36,6% para o sal. Sobre o critério apresentado para a listagem dos ingredientes, 36,6% responde-
ram que não sabia qual era, sendo que apenas 22% entende que seja ordem decrescente da quantidade 
dos ingredientes empregados na formulação do produto.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo confirma que há uma necessidade de melhoria das informações presentes nos rótulos de produtos 
alimentícios embalados, visto que há certa dificuldade em parte dos consumidores, de modo a garantir o 
direito de ter uma informação clara, objetiva, que auxiliam em escolhas alimentar consciente. Pode-se notar 
também que há um descaso em parte dos consumidores, evidenciando a necessidade cultural do hábito da 
leitura. 
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RESUMO 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença que apresenta elevado risco de mortalidade em razão de suas 
complicações cardiovasculares. Objetivo dessa pesquisa foi avaliar do estado nutricional dos indivíduos hipertensos em 

relação com o consumo de gorduras saturadas na sua alimentação. O método para avaliação antropométrica foi utiliza-

do o cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal) em que foi aferido o peso e altura; para classificação do estado nutrici-
onal foi adotado os valores do IMC para adultos e idosos segundo os pontos de cortes estabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde. Aplicou-se um questionário de frequência alimentar para avaliar o consumo de gorduras saturadas. 
Foram avaliados 50 indivíduos hipertensos com idade de 20 a 83 anos ambos os sexos. Observou-se que o consumo 
de gorduras saturadas e sódio foi de 72% em relação ao estado nutricional dos indivíduos com obesidade grau I a 30% 
e sobrepeso com 26%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão. Gorduras saturadas. Alimentação. 

 

INTRODUÇÃO 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada uma doença crônica não transmissível e é definida por 
níveis elevados e persistentes da pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastóli-

ca (PA ) ≥ 90 mmHg. A HAS ela é caracterizada como uma forma multigênica, de etiologia variada, de fisio-

patogênia distinta, e sua presença provoca lesão nos chamados órgãos alvos (coração, cérebro, vasos, rins 
e retina). Os determinantes da Pressão Arterial são o débito cardíaco e a resistência periférica, e qualquer 
alteração em um em outro ou em ambos interfere na manutenção dos níveis pressóricos normais (TAVA-
RES, 2017). Objetivo dessa pesquisa foi avaliar do estado nutricional dos indivíduos hipertensos em relação 
com o consumo de gorduras saturadas na sua alimentação. 
 

METODOLOGIA 
Tratou-se de uma pesquisa de um estudo descritivo tipo transversal, desenvolvido em pacientes hipertensos 
com faixa etária entre 20 e 83 anos em uma unidade básica de saúde da família, de um município do interior 
do estado de São Paulo. Para avaliação antropométrica foi utilizado o cálculo de IMC, para massa corporal 
e a altura. Para avaliação do estado nutricional foram adotadas as classificações do IMC para adultos e 
idosos segundo os pontos de cortes estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (LIPSCHITZ, 1994). 
Aplicou-se um Questionário de Frequência Alimentar (QFA), para poder ser avaliado o consumo de gordu-
ras saturadas. 
 

DISCUSSÕES 
Houve predominância da obesidade grau I chegando a 30% e sobrepeso com 26% em geral tanto em adul-
tos e idosos. No presente estudo os alimentos que contribuíram para o consumo de gordura saturada foram 
o óleo vegetal com 72%, o azeite de 62% e a manteiga de 24% valores diários. E para o sódio pelo menos 
de 1 a 2x por semana o consumo de enlatados foi de 72% e embutidos 26%. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O alto consumo de sódio e gordura saturada pelos participantes avaliados somados ao excesso de peso e 
um estilo de vida sedentário pode ser considerado preocupante, tendo em vista a prevalência de sobrepeso 
e obesidade, deve-se manter uma maior atenção. Diante de tudo isso se destaca a necessidade de uma 
reeducação alimentar para uma alimentação saudável e estabelecer o hábito de praticar atividades físicas 
para melhor funcionamento do organismo e redução de peso. 
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RESUMO 
Este trabalho visa verificar o consumo de sal pela população estudada, avaliar quais especiarias podem fazer a substi-
tuição do sal, fazer uma análise do conhecimento das pessoas sobre os riscos do consumo exagerado de sódio, quais 

conhecimentos as pessoas tem sobre o uso de especiarias para a substituição do sal. O estudo motiva-se por verificar 
os hábitos alimentares sobre a utilização de sal na alimentação com finalidade de identificar seu consumo diário e a 
necessidade de fazer sua substituição por especiarias pelas pessoas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Especiarias. Substituição. Sal. Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 
O sal é um componente amplamente utilizado na alimentação humana, na qual é adicionado no preparo de 
refeições, em produtos industrializados e a mesa, por ter a sua capacidade de melhorar aspectos sensoriais 
dos alimentos como cor, textura e sabor, essa capacidade tem por objetivo em agradar a palatabilidade  
Com isto, o estudo teve como objetivo avaliar um determinado grupo sobre como está o consumo de sal, 
quais especiarias podem substituí-lo e o conhecimento sobre seus riscos relacionados ao seu excesso 
 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado na cidade de São José do Rio Preto – SP, localizada no interior do estado de São 
Paulo – SP, sendo aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ao início da pesquisa, 
utilizado o método de pesquisa descritiva, estruturada por meio de um questionário com perguntas claras e 
objetivas  
 

DISCUSSÕES 
No estudo, a maior parte dos entrevistados eram mulheres, muitas vezes por realizar várias preparações e 
obterem mais conhecimento sobre as substituições. Em relação ao grau de escolaridade, a maioria possui 
Ensino Superior Completo, o que acaba facilitando o conhecimento da população para fazer a substituição 
do sal nas preparações. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Conclui-se que a população tem um alto consumo de sal e de alimentos industrializados e que estão 
tentando diminuir a quantidade consumida, procurando fazer a substituição do sal utilizando temperos 
naturais, sendo o alho, cebola, cheiro verde e orégano os mais utilizados, 
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RESUMO 
O isolamento social imposto durante a pandemia de COVID-19 mudou drasticamente a rotina da população, favorecen-
do alterações psicológica, psiquiátricas e sociais, que estão relacionados com hábitos que levam ao sobrepeso e obesi-
dade. Diante disso o presente estudo tem como objetivo analisar as implicações do isolamento social nos hábitos al i-
mentares e suas inferências no peso corporal. Com isso é esperado detectar alterações emocionais, nutricionais e an-
tropométricas nos participantes, fortalecendo a necessidade de implementação de medidas de abordagem preventiva e 
de orientação visando minimizar o problema. O nível de ansiedade se apresentou elevado nos participantes. Houve 
mudanças negativas nos hábitos alimentares bem como o aumento do sedentarismo e redução da prática de atividade 
física, favorecendo o aumento da obesidade. Os resultados sugerem que as alterações sociais e emocionais causadas 
pelo confinamento, desencadearam alterações negativas nos hábitos alimentares, concomitantemente com o aumento 
do sedentarismo, contribuindo para o ganho de peso.  
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INTRODUÇÃO 
A exposição ao estresse por longos períodos, consequentemente aumentando os níveis de cortisol, induz 
ao aumento da fome e o interesse por alimentos açucarados (DURÃES et al., 2020). A Obesidade vem se 
tornando um dos maiores problemas de saúde pública, devido ao crescente número de pessoas obesas no 
Brasil e no mundo, que acontece como consequência do consumo crônico de calorias superior ao gasto 
calórico (BARROSO et al., 2017). O presente estudo visa analisar as possíveis alterações nos hábitos ali-
mentares e no estilo de vida durante o isolamento social na pandemia de COVID-19 nos voluntários anali-
sados, e suas implicações no peso corporal. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo realizado com 51 estudantes universitários, da cidade de São José do 
Rio Preto, interior de São Paulo. Todos os participantes concordaram com o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE). O nível de ansiedade dos participantes através do Inventário de Ansiedade de Beck 
(BAI), também foram coletados dados socioeconômicos, de estilo de vida, do estado clínico, antropométrico 
e dietético por meio de questionário, e posterior cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O nível de ansiedade moderado representou 27% e o nível severo 12% dos participantes. Houve mudanças 
negativas nos hábitos alimentares apresentado pelo aumento no consumo de bebidas alcoólicas (41%), 
bebidas adoçadas (50%) e guloseimas (62%), bem como o aumento do sedentarismo caracterizado pelo do 
consumo exagerado de eletrônicos como TV e computador/tablet, e pela redução da prática de atividade 
física, favorecendo o aumento da obesidade de 18% para 30%. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados sugerem que as alterações sociais e emocionais causadas pelo confinamento, desencadea-
ram alterações negativas nos hábitos alimentares, concomitantemente com o aumento do sedentarismo, 
contribuindo para o ganho de peso. 
.  
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RESUMO 

Este trabalho refere-se ao Marketing Infantil. No mercado atual, o consumidor é atraído pelas embalagens, e o público 
alvo para isso são as crianças. Elas preferem comprar produtos que chamem atenção como desenhos infantis, embala-
gens coloridas, do que comprar produtos que fazem bem a saúde. Com isso o Marketing Infantil está se destacando e 
cada vez ficando maior. As doenças mais comuns em crianças são a obesidade, e com isso se relaciona ao consumis-
mo dos produtos industrializados e com as embalagens chamativas destinadas às crianças. O objetivo desse trabalho 
foi apontar a legislação para a proteção das crianças, coletando dados fornecidos pela rotulagem de alguns produtos 
destinados ao público infantil.  
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INTRODUÇÃO 
A rotulagem nutricional tem a função de orientar sobre a composição e as características do produto para o 
consumidor, além de que, claramente muitas pessoas estão se preocupando com a sua saúde, por isso os 
rótulos mostram os nutrientes que aquele produto tem a oferecer. O rótulo e as embalagens dos alimentos 
são as principais fontes de informações que o produto pode levar ao cliente. Por tanto a rotulagem e a em-
balagem são propositalmente feitas para influenciar o consumidor na hora de sua compra (TOMA; REA, 
1997).  
 

METODOLOGIA 
Conduziu-se um estudo analítico a partir da obtenção de dados em rótulos de alimentos destinados ao pú-
blico infantil, expostos à venda em um supermercado localizado na cidade de Frutal-MG. Foram utilizados 
20 rótulos de produtos diferentes, sendo 2 embalagens de bolachas recheadas sabor chocolate de marcas 
diferentes, 1 embalagem de bolinho, 1 embalagem de chiclete de bolas, 1 embalagem de leite fermentado, 
3 embalagens de salgadinhos de sabores e marcas diferentes, 2 embalagens de bebida láctea de sabor 
chocolate de marcas diferentes, 1 embalagem de bala de gelatina de sabores sortidos, 1 embalagem de 
gelatina sabor framboesa, 2 embalagens de iogurte maçã verde e maçã e banana, 1 embalagem de wafers’ 
sabor avelã com chocolate, 1 embalagem de suco de caixinha sabor morango, 1 embalagem de confeitos 
de sabor de chocolate, 1 embalagem de ovo de chocolate, 1 embalagem de pipoca doce, 1 embalagem de 
macarrão instantâneo.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir dos dados coletados, verificou-se que 95% das embalagens ativa a percepção das crianças fazendo 
com que elas comprem produtos com desenhos, sendo assim o marketing ganha vantagem influenciando 
pelas embalagens com desenhos e imagens chamativas. Verificou-se que 100% das embalagens tem a 
informação nutricional, estando conforme a legislação vigente e 70% dos personagens presentes nas emba-
lagens eram conhecidos, fazendo com que as crianças comprem os produtos pelos personagens de dese-
nhos que elas mais gostam. Além disso, 95% das embalagens tem apelo ao marketing, mostrando que as 
marcas investem em personagens que chamam a atenção das crianças para fazerem elas comprarem os 
produtos. Todos os produtos estavam no prazo de validade, apresentam a lista de ingredientes e conteúdo 
líquido. Constatou-se que 90% não contém o preparo e uso do produto e 100% não apresenta a origem do 
produto, podendo causar danos ao consumidor. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi concluído que as embalagens não tem a origem de onde o produto vem. 
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RESUMO 

Os Suplementos alimentares são produtos constituídos por fontes concentradas de substâncias tais como vitaminas, 
minerais, fibras, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, ervas e extratos, probióticos, bem como outras. Estes suple-
mentos vêm sendo utilizados por praticantes de atividades físicas sistematicamente nas academias da cidade com 
intuito de apresentar efeitos nutricionais, metabólicos e ou fisiológicos que porventura possam contribuir para a melhoria 
do desempenho na capacidade do indivíduo nas atividades físicas para ganhar massa muscular. Entretanto o uso des-
tes produtos tem se tornado incontido e sem o devido acompanhamento de um profissional qualificado. Neste cenário o 
presente artigo objetiva apontar fatores pertinentes do uso imoderado destes produtos nas academias, da cidade de 
Frutal MG.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Suplementos. Profissional. Física. Academias. 

 

INTRODUÇÃO 
Os suplementos são produtos que fornecem doses de vitaminas e minerais e outras substancias com o 
intuito de complementar uma alimentação deficitária, que por alguma razão não esteja sendo suficiente para 
fornecer nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Neste cenário o presente artigo 
objetiva apontar fatores pertinentes do uso imoderado destes  produtos nas academias, da cidade de Frutal 
MG. 
 

METODOLOGIA 
Para coleta de dados foi desenvolvido um questionário composto por nove (9) questões específicas sobre o 
consumo de suplementos, para 100  usuários. Os dados foram captados por via internet, por meio das 
redes sociais objetivando  reunir informações relevantes para o desenvolvimento do estudo. Os 
participantes da pesquisa serão informados em detalhes quanto ao protocolo da pesquisa a que serão 
submetidos, e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com a concordância em participar 
do estudo, tendo plena liberdade de desistir do mesmo em qualquer momento. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados desta pesquisa mostraram diferença na variável do uso de suplementos com as atividades 
propostas, tendo resultados surpreendentes. E uma parcela muito grande dos usuários percebeu que houve 
um significativo resultado do corpo com o uso dos suplementos nutricionais. Tendo como resultado final 
índice de 60% do público feminino para o consumo destes suplementos e 40% do público masculino. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi concluído que uma grande parcela dos que utilizam estes suplementos não conhecem a fundo os pro-
blemas que podem ser agravados com o uso indiscriminados destes produtos e necessitam de uma melhor 
orientação.  
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RESUMO 
As alterações que ocorrem no processo de envelhecimento têm impactado as atitudes alimentares e no hábito de vida 
dos idosos, que interfere de maneira negativa na qualidade de sua alimentação e, consequentemente, em seu estado 
nutricional. Assim, o presente estudo avaliou o estado nutricional dos idosos saudáveis que apresentam perda de apeti-
te e prevalência de risco de perda de peso segundo aplicação do questionário Nutricional Simplificado de Apetite 
(QNSA). O estado nutricional também foi avaliado pelo Índice de Massa Corporal (IMC). Os dados foram analisados por 
meio de porcentagem pelo programa Microsoft Excel. Dos 59 indivíduos, 33,9% apresentaram perda de peso com esta-
do nutricional de baixo peso, 45% pertenciam ao gênero feminino e 55% ao masculino. Sendo, 36,4% estavam em 
eutrofia, 27,3% com sobrepeso segundo a classificação do IMC. Destes, 40% não apresenta nenhuma patologia, já 60% 
apresentam ter uma ou mais patologia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Perda de apetite. Estado nutricional. Idosos. 

 

INTRODUÇÃO 
O envelhecimento submete o corpo a diversas alterações fisiológicas, anatômicas e funcionais, repercutindo 
assim nas condições de saúde e nutrição do idoso (KUMPEL; JESUS, 2007), conforme dados divulgados 
pela Agencia Brasil (2021) 37,7 milhões são pessoas idosas. A perda do apetite acaba influenciando nas 
escolhas alimentares, ocorrendo mudança visual, diminuição de paladar e olfato, desta forma afetando a 
percepção de cheiro, sabor e textura (Nishida, 2018),  Alguns fatores podem levar a problemas relacionados 
a menor consumo de alimentos, como anorexia nervosa, dificuldades de mastigação, alterações do paladar, 
alcoolismo, privações, depressão, demência ou doença de Alzheimer, ansiedade, além dos fatores socioe-
conômicos e psicológicos (Assumpção et al. 2018). O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado 
nutricional dos idosos que apresentam perda de apetite. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo desenvolvido com 59 idosos de ambos os sexos, residentes em uma cidade do inte-
rior do estado de São Paulo. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE). Os sintomas da perda de apetite foram analisados por meio do Questionário Nutricional Simpli-
ficado de Apetite (QNSA). O estado nutricional foi avaliado pelo Índice de Massa Corporal (IMC). Os dados 
foram analisados por meio de porcentagem pelo programa Microsoft Excel, versão 2016. 
 

DISCUSSÕES 
Dos 59 indivíduos, 33,9% apresentaram risco de perda de peso conforme identificado pelo QNSA, 45% 
pertenciam ao gênero feminino e 55% eram do grupo masculino. Sendo, 36,4% estavam em baixo peso, 
55,5% eutrófico e 27,3% com sobrepeso segundo a classificação do IMC. Destes, 40% não apresenta ne-
nhuma patologia, já 60% apresentam ter uma ou mais patologia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se concluir que quão maior for a perda de apetite maior será o risco de perda de peso, levando em 
conta as consequências do baixo peso para a saúde.  
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RESUMO 
A Pesquisa foi desenvolvida para analisar a prática de novas regras referente a higienização, segurança alimentar e a 
contaminação, durante a pandemia do Covid-19 em restaurantes. Foi aplicado um checklist em 3 restaurantes, com o 
total de 16 perguntas dicotômicas cada, com possibilidade de respostas “sim” ou “não”, para ava liar se os estabeleci-
mentos seguem os decretos seguem os decretos vigentes do município. Alguns pontos que foram analisados são: higi-
enização dos manipuladores e do local, a disponibilização de álcool gel para clientes, entre outros. Para a realização da 
pesquisa, o dono ou responsável pelo restaurante preencheu e assinou uma Carta de Autorização. O resultado obtido 
através do estudo foi satisfatório, pois, pode-se verificar que dois de três estabelecimentos seguem todas as novas 
regras, podendo ser considerados em ambiente seguro para alimentação, já o terceiro restaurante obteve 75% de res-
postas positivas, em relação as mudanças necessárias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Restaurante; Pandemia; Covid-19. 

 

INTRODUÇÃO 
Devido a pandemia do Covid-19, os comerciantes da área da alimentação se depararam com uma situação 
bastante delicada, onde teriam contato direto com o alimento de seus clientes, e para que não houvesse a 
circulação e transmissão do vírus foram estabelecidas algumas normas para que esses estabelecimentos 
pudessem se manter em funcionamento e garantindo segurança para seus clientes. As regras baseiam-se 
em uso de mascaras, disponibilização de álcool gel, distanciamento entre mesas e cadeiras, adesão do 
sistema delivey, entre outros. O objetivo do estudo, é que poder analisar se essas regras estão sendo se-
guidas para a segurança dos comensais e funcionários (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS RESTAURANTES, 
2021). 

 
METODOLOGIA 

Foi utilizado um checklist, desenvolvido pelos pesquisadores, com o total de 16 perguntas dicotômicas com 
probabilidade de respostas entre “sim” e “não”, aplicado no período entre setembro e outubro de 2021. O 
estudo foi realizado em três restaurantes entre as cidades de São José do Rio Preto, Guaíra e Colina, am-
bas no estado de São Paulo. Para isso, os responsáveis dos estabelecimentos preencheram e assinaram 
uma Carta de Autorização. Os dados foram avaliados através do programa Microsoft Word 2013. 
 

DISCUSSÕES 
Os resultados encontrados no estudo foram satisfatórios, pois, 2 restaurantes obtiveram 100% de respostas 
positivas, levando em consideração que no quesito de adesão do delivey foi respondido como “nenhuma 
das anteriores” pois se tratam de usinas, onde os comensais são os próprios funcionários. Já o terceiro 
restaurante, obteve 75% de respostas positivas, deixando a desejar em apenas 4 das questões abordadas. 
No geral, os responsáveis dos três estabelecimentos se mostraram cientes das novas regras. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo do trabalho foi alcançado, uma vez que pudemos observar resultados positivos, e que os respon-
sáveis estão cientes das novas regras, e estão tentando melhorar diariamente em todos os quesitos abor-
dados, promovendo satisfação para os clientes e os deixando seguros em seu momento de prazer, que é a 
refeição, e também para os funcionários, onde tenham tranquilidade para trabalharem em um local limpo e 
seguro, minimizando as chances de infecção e transmissão do vírus. 
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RESUMO 
COVID-19, doença respiratória aguda, que pode ser transmitida por contato direto com uma pessoa infectada. Apesar 
de não ser transmitida por alimento, é preciso assegurar que estejam livres de outras doenças, por isso compete ao 
manipulador de alimentos as Boas Práticas de Fabricação (BPF) com as novas regras durante a pandemia nas Unida-
des de Alimentação e Nutrição (UANs). O objetivo foi avaliar as boas práticas de higiene pessoal dos manipuladores de 
alimentos durante a pandemia.  Foram inclusos 55 manipuladores, de 5 UANs do estado de São Paulo, foi elaborado 
um checklist com 20 questões, analisadas por porcentagem entre Bom, Regular e Deficiente, tendo como maior resulta-
do a categoria Bom, concluindo que a maioria dos manipuladores utilizam as BPF. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Boas Práticas de Fabricação. Unidades de Alimentação e Nutrição. COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 
COVID-19, doença respiratória aguda, pandemia desde março de 2020. Todo estabelecimento onde há 
fornecimento de refeições é uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), bem como todo indivíduo que 
entra em contato com os alimentos e produção de refeições é um manipulador de alimento, que deve co-
nhecer e utilizar as Boas Práticas de Fabricação (BPF), um conjunto de procedimentos que visam a segu-
rança dos alimentos até o consumidor. O objetivo foi avaliar as boas práticas de higiene pessoal dos mani-
puladores de alimentos durante a pandemia de COVID-19, em 5 UANs. 

 
METODOLOGIA 

Estudo observacional, realizado entre agosto e setembro de 2021, por checklist com 20 questões objetivas, 
onde foram marcadas com sim (quando ocorria) ou não (quando não ocorria), montado com o programa 
Microsoft Office Word 2007. Foram inclusos 55 manipuladores, de 5 UANs do estado de São Paulo. A análi-
se foi realizada com o programa Microsoft Office Excel 2007, por porcentagem, onde se classificam como 
Deficiente entre 0 e 50% de respostas positivas, Regular entre 51 e 75% e Bom entre 76 e 100%.  
 

DISCUSSÕES 
As perguntas 8 “Os funcionários mantém os cabelos presos e protegidos com rede ou touca”, 9 “Os funcio-
nários lavam cuidadosamente as mãos ao chegar, antes e após a manipulação de alimentos, antes e após 
o uso de sanitários” e 17 “O estabelecimento disponibiliza álcool gel 70% para os manipuladores durante a 
pandemia de COVID-19” obtiveram 100% de respostas corretas, já as questões 15 “Os funcionários mani-
pulam os alimentos sempre utilizando luvas durante a pandemia de COVID-19” e 16 “Há revezamento na 
escala de funcionários durante a pandemia de COVID-19” receberam as maiores porcentagens negativas.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os manipuladores, em sua maioria, seguem as BPF, mostrando que é de suma importância para o âmbito 
alimentar. 
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RESUMO 
A sarcopenia é caracterizada pela perda e força muscular e está associada à população idosa. Essa doença vem cres-
cendo cada vez mais com o avanço da idade, além de estar associada a fatores como a falta de atividades físicas, cau-
sando dificuldade na mobilidade e gerando dependência no dia a dia. Contudo, a prática de atividades físicas pode ser 
considerada como auxilio na prevenção dos fatores da sarcopenia. Este projeto teve como objetivo avaliar o estado 
nutricional, e foi conduzido com idosos da população em geral. Foi utilizado o questionário da MAN, para avaliação do 
estado nutricional e o Sarcf CC, para avaliar o risco de sarcopenia e o TCLE para consentimento da participação na 
pesquisa. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sarcopenia.; Idosos.; Atividade física. 

 
INTRODUÇÃO 

A sarcopenia é caracterizada pela perda progressiva e generalizada da força e massa muscular, em conse-
quência do envelhecimento. Este processo inclui alterações fisiológicas, como perdas graduais na capaci-
dade física e na função cognitiva, que podem evoluir para o comprometimento das funções A medida que o 
indivíduo envelhece, há uma tendência maior da desmineralização dos ossos, com isso há redução da mas-
sa muscular em torno de 5% a cada década, após os 40 anos. Ao final da vida, a perda de massa muscular 
pode ser de até 40%. Embora as perdas funcionais sejam inevitáveis com o passar dos anos, a atividade 
física é um fator determinante no processo de envelhecimento uma vez que contribui para a manutenção da 
capacidade funcional contribuindo assim para o envelhecimento saudável (OLIVEIRA et al., 2010). Este 
estudo tem como objetivo avaliar resultados de sarcopenia e como isso tem afetado a funcionalidade dos 
mesmos. 
 

METODOLOGIA 
O estudo foi conduzido com 30 idosos da população em geral, afim de avaliar resultados de sarcopenia. Os 
critérios para participação foram ter 60 anos ou mais e concordar em participar da pesquisa por meio do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi aplicado o questionário de Mini Avaliação Nutrici-
onal (MAN), que é uma ferramenta para avaliar o estado nutricional, e a avaliação antropométrica compre-
endeu a aferição do peso e estatura, utilizando uma balança eletrônica e fita métrica, e posteriormente reali-
zado o cálculo do IMC. Foi utilizado também o questionário do Sarcf CC, para isso foi recolhido o parâmetro 
do perímetro de perna (PP) da panturrilha esquerda com o indivíduo sentado, sendo considerados valores 
<33cm do perímetro da panturrilha para mulheres, e <34cm para homens. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Neste estudo foi possível observar que houve prevalência no sexo feminino. Quanto ao IMC, observou-se 
que houve prevalências de eutrofia, onde o estado nutricional com base no MAN foi de 80% dos idosos com 
estado nutricional normal, e um baixo número com risco de desnutrição. O Sarc-F CC é uma ferramenta 
para identificação do risco de sarcopenia, é geralmente utilizado em idosos hospitalizados, sendo assim 
mais fácil de detectar desnutrições e sarcopenia, quando realizado com idosos não hospitalizados. Nesta 
amostra foi detectado 40% dos idosos com sarcopenia, tendo como avaliação a medida de panturrilha.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observou-se que a prevalência de sarcopenia foi relevante ao número de idosos entrevistados, e com rela-
ção ao estado nutricional, os resultados foram satisfatórios. Teve prevalência no estudo do sexo feminino 
em relação ao masculino. Os questionários do MAN e Sarc-F CC, em conjunto tiveram papeis importantes 
na pesquisa para a avaliação do estado nutricional e da detecção de sarcopenia dos idosos. 
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RESUMO 
Este trabalho avalia a Insegurança Alimentar e Transtornos Alimentares em jovens estudantes de 18 a 29 anos, de uma 
universidade pública, considerando-se seu gênero e a origem étnica. Com o objetivo de estudar a ocorrência de Trans- 
tornos Alimentares entre este grupo durante a pandemia por Covid 19, foram pesquisados fatores de Insegurança Ali- 
mentar. A estratégia metodológica foi multimétodo, realizada por levantamento bibliográfico, aplicação de formulário por 
internet, avaliação quantitativa e qualitativa dos dados, sistematização e análise dos resultados. A discussão dos resul- 
tados ancorou-se em análises por meio da plataforma Google Forms e seus recursos, ademais na literatura de referên- 
cia. A pesquisa identifica impacto negativo na vida dos discentes causados pela ausência de suporte e de políticas 
públicas alimentares durante a pandemia. Revela maior sofrimento entre os mais empobrecidos, aumento da Insegu- 
rança Alimentar e de Transtornos Alimentares entre jovens acadêmicos e a necessidade de mais estudos sobre o tema. 
 
Palavras-chaves: Covid-19; Insegurança Alimentar; Jovens Universitários; Transtorno Alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho traz resultados de uma pesquisa com pessoas jovens para identificar se apresentam Insegu- 
rança Alimentar (IA) e Transtornos Alimentares (TA) durante a pandemia. Considera a realidade de universi- 
tários, com idade de 18 e 29 anos, durante a crise sanitária resultante da contaminação coletiva por COVID- 
19. Estudar a situação alimentar e transtornos alimentares de jovens estudantes universitários durante a 
pandemia por COVID-19 foi o objetivo geral deste trabalho 
 

METODOLOGIA 
A estratégia metodológica definida foi de pesquisa multimétodo: qualitativa, quantitativa e interpretação com 
base na bibliografia. A coleta de dados foi feita por meio da plataforma Google Forms. A sistematização foi 
realizada em tabelas e gráficos e comentários a partir dos resultados e da pesquisa bibliográfica. O público- 
alvo delimitado foi de jovens universitários de 18 a 29 anos da Universidade Federal de Ouro Preto conside- 
rando-se o gênero e a origem étnica. O trabalho foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pes- 
quisa. Os participantes da pesquisa foram informados em detalhes quanto ao protocolo da pesquisa e assi- 
naram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com a concordância em participar do estudo, tendo 
plena liberdade de desistir do mesmo em qualquer momento. Não houve desistência. Os nomes das pesso- 
as abordadas no texto são fictícios e não permitem a identificação de quem respondeu o questionário. 
 

DISCUSSÕES 
A discussão será apresentada assim que os formulários forem disponibilizados e analisados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As considerações finais serão apresentadas assim que os formulários forem disponibilizados e analisados. 
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RESUMO 
Há alguns anos tem sido evidenciado que a população idosa se encontra muito depressiva, interferindo de maneira 
negativa na vida social de tais indivíduos em seu estado nutricional. Assim, o presente estudo avaliou o estado nutricio-
nal dos idosos que apresentam sintomas depressivos por meio do questionário Escala de Depressão Geriátrica de Ye-
savage (EDG-15). O estado nutricional também foi avaliado pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e pela circunferência 
da panturrilha (CP). Os dados foram analisados por meio de porcentagem pelo programa Microsoft Excel. Dos 50 indiví-
duos, 28% apresentaram sintomas depressivos, 24% pertenciam ao gênero feminino e 4% ao masculino. Sendo, 35,7% 
estavam em eutrofia, 21,4% com sobrepeso e 42,9% com obesidade segundo a classificação do IMC, 21,4% estavam 
com perda de massa muscular, 85,7% apresentavam dificuldade para dormir e 21,4% mora sozinho. Destes, 7,1% não 
apresenta nenhuma patologia, 21,4 apresentam apenas uma patologia e 71,4% apresentam mais de uma patologia. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Depressão. Estado nutricional. Idosos. 
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, a depressão é considerada um grave problema de saúde pública, pois afeta totalmente a capa-
cidade funcional do ser humano e atinge um grande contingente de pessoas (DIDONÉ et al., 2019). Os 
sintomas depressivos também são fatores de risco para o estado nutricional inapropriado, que é conse-
quência do desequilíbrio entre o consumo de nutrientes e o grau em que as necessidades nutricionais estão 
sendo satisfeitas (LOCKMANN et al., 2020). O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricio-
nal dos idosos que apresentam sintomas depressivos. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo foi desenvolvido entre 50 idosos atendidos em uma Estratégia de Saúde da Família, 
em um município no interior do estado de São Paulo. Todos os participantes assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os sintomas depressivos foram analisados por meio do questionário 
contendo a Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage (EDG-15). O estado nutricional foi avaliado pelo 
Índice de Massa Corporal (IMC) e pela circunferência da panturrilha (CP). Os dados foram analisados por 
meio de porcentagem pelo programa Microsoft Excel, versão 2016 
 

DISCUSSÕES 
Dos 50 indivíduos, 28% apresentaram sintomas depressivos, 24% pertenciam ao gênero feminino e 4% ao 
gênero masculino. Dos idosos que apresentaram depressão, 35,7% estavam em eutrofia, 21,4% com so-
brepeso e 42,9% com obesidade segundo a classificação do IMC, 21,4% apresentavam perda de massa 
muscular, 85,7% apresentavam dificuldade para dormir e 21,4% mora sozinho. Destes, 7,1% não apresenta 
nenhuma patologia, 21,4 apresentam apenas uma patologia e 71,4% apresentam mais de uma patologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se concluir que a depressão é mais prevalente em mulheres e em indivíduos obesos, apresentam 
dificuldade para dormir e são portadores de mais de uma patologia. 
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RESUMO 
A religião apresenta um impacto positivo na vida dos fies, para os Adventistas do Sétimo Dia, a religião impacta princi-
palmente no que se refere à saúde. A alimentação adventista se divide em vegetariana estrita, ovo-lacto-vegetariana e 
consumo de carnes consideradas puras, citadas nos livros de Levíticos e Deuteronômio da Bíblia. O estudo teve como 
objetivo avaliar a qualidade do regime alimentar vegetariano Adventista. Participaram do estudo, 75 indivíduos membros 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia com idade entre 18 a 60 anos, praticantes do regime alimentar adventista por mais 
de 6 meses. O resultado obtido foi que, dentre o público estudado, 65,71% eram consumidores de carne e 38,66% são 
aderidos da alimentação vegetariana. Os indivíduos adeptos a alimentação vegetariana apresentaram melhor IMC, 
prevenção ás doenças crônicas, mais disposição às tarefas diárias e pratica de atividade física, ótimo sistema imunoló-
gico, menor índice de hospitalização e melhora na saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação vegetariana. Adventista do Sétimo Dia. Hábitos Alimentares. 

 

INTRODUÇÃO 
Na religião Adventista do Sétimo Dia não se preocupa somente com a espiritualidade, mas também com a 
saúde, sua alimentação está embasada na Bíblia no livro de Genesis, Levíticos e Deuteronômio, onde são 
mostrados quais alimentos podem ser consumidos. Ellen G. White em seus escritos A Ciência do Bom Vi-
ver, Conselhos sobre Regime Alimentar, Temperança, Vida no Campo, Conselhos sobre Saúde, tras conse-
lhos que ajudariam a aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida do ser humano (CAMPELO, 
2014), onde se apresenta o vegetarianismo, evitando doenças crônicas como a obesidade, doenças cardio-
vasculares, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e reduzindo nos níveis de colesterol LDL (SOCIE-
DADE BRASILEIRA VEGETARIANA, 2012). Torna-se de suma importância que os profissionais de saúde 
tenham o conhecimento desses hábitos alimentares para melhor atendimento das necessidades nutricionais 
desses indivíduos. O objetivo do estudo é avaliar a qualidade do regime alimentar adotado por indivíduos 
Adventistas do Sétimo Dia. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado pesquisa de campo entre indivíduos Adventistas do Sétimo Dia em São Paulo vegetarianos e 
consumidores de carnes puras, em 2021, por método “bola de neve”. Selecionados 75 pessoas com idade 
entre 18 a 60 anos, praticantes do regime alimentar adventista por mais de 6 meses. Aplicado Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e questionário de frequência alimentar e percepção de saúde 
pelo Google Forms. Avaliado percentuais pelo Windows 10 Excel e comparados ao Guia Alimentar de Die-
tas Vegetarianas (SVB 2012). Projeto aprovando pelo Comitê de Ética CAAE 48217221.7.0000.5489. 
 

DISCUSSÕES 
A alimentação vegetariana adventista se mostra de boa qualidade, com alimentos de boas fontes, ricos em 
fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes, antinflamatórias, com baixo teor de gorduras saturadas, de coles-
terol e integrais. Com melhores resultados no controle de peso, doenças, disposição e saúde.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O grupo vegetariano apresentou qualidade na alimentação consumido com frequência todos os grupos ali-
mentares indicados pelo Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas (SVB 2012) demonstrando ser uma boa 
opção para o controle de doenças e manutenção da saúde. 
.  
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RESUMO 
O presente estudo tratou das diversas mudanças enfrentadas por 7 Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), de um 
grupo de usinas do Interior do Estado de São Paulo, durante a Pandemia Covid 19. As UANs pesquisadas atendem 
cerca de 10 mil colaboradores. Para tanto, nutricionistas/técnicos responsáveis pelas unidades distribuídas no interior 
do estado de São Paulo responderam questionamentos presentes em um formulário disponibilizado através do Google 
Forms. O questionário trazia questões que buscavam evidenciar as principais mudanças enfrentadas pelas UANs no 

período. Os dados foram avaliados em função de média, desvio-padrão e percentuais, empregando o software Minitab 
v. 16. O uso de máscara de foi o critério mais cumprido nas UANs estudadas e grande dificuldade foi relatada na sepa-
ração individual de talheres e temperos para os comensais. Os desafios existentes, porém, agregaram conhecimentos, 
experiência, e segurança aos envolvidos, permitindo a manutenção das atividades das unidades industriais sucroalcoo-
leiras.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Unidade de alimentação e nutrição. Covid-19.  

 

INTRODUÇÃO 
No final do ano de 2019 uma doença infecciosa humana foi identificada em Wuhan, Hubei, China. A doença 
foi designada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em fevereiro de 2020, como Covid-19 (MUS-
COGIURI et al., 2020). No caso de UANs pertencentes a setores industriais, como o sucroalcoleiro, a pan-
demia trouxe como desafio um maior fracionamento de funcionários. Ademais, evitar a formação de filas, 
manter um distanciamento seguro com demarcações, uso obrigatório da máscara durante todo o tempo, 
lavagem obrigatória das mãos, uso de álcool em gel, também incitaram modificações.  Diante disso, o obje-
tivo desse trabalho foi avaliar as mudanças enfrentadas por UANs diante da pandemia por Covid-19. 
 

METODOLOGIA 
Por meio de questionário disponibilizado eletronicamente via Google Forms, questões que abordavam o 
comportamento dos comensais, o preparo e porcionamento das refeições, as alterações executadas fisica-
mente no leiaute do ambiente físico e as boas práticas de fabricação adotadas pelos manipuladores dos 
alimentos foram respondidas pelos responsáveis técnicos das UANs. Os dados obtidos foram sendo avalia-
dos em função de média e desvio-padrão, além de cálculos percentuais empregando o software Minitab v. 
16. 
 

DISCUSSÕES 
Em 71,4% das unidades de alimentação houve redução da quantidade de refeições servidas no período. Do 
total, 85,7% passou por capacitação dos seus funcionários, houve alteração na escala de trabalho em 
57,1% dos restaurantes estudados. O uso da máscara facial foi a medida adotada em todas as UANs. A 
lavagem das mãos foi obrigatória por todos que adentravam 71,4% dos restaurantes e o uso de álcool 70° 
ocorreu em 57,1% delas. A maior dificuldade encontrada foi na separação individualizada de talheres e 
temperos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de máscara de foi o critério mais cumprido nas UANs estudadas e grande dificuldade foi notada na 
separação individual de talheres e temperos para os comensais. Os desafios existentes, porém, agregaram 
conhecimentos, experiência, e segurança aos envolvidos, permitindo a manutenção das atividades das uni-
dades industriais sucroalcooleiras.   
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RESUMO 
O estudo teve como objetivo analisar as sobras dos pratos dos comensais e a quantidade de Alimentos destinados à 
compostagem em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) pertencente a uma Usina Sucroalcoleira localizada no 
interior do Estado de São Paulo, com o intuito de reduzir o desperdício de alimentos. Foram coletados dados das sobras 
provenientes dos pratos dos comensais após as refeições e a quantidade de alimentos que sofreu compostagem. Os 
dados foram analisados durante 3 meses de 2021, e foram analisados em valores médios e percentuais. Apesar do 
índice de sobras dos pratos dos comensais apresentar um bom índice (14 g per capita) e de a compostagem, cuja mé-
dia mensal é de 1080 kg, constituir uma boa destinação às sobras da UAN, ainda são necessárias medidas para reduzir 
as sobras da limpeza e separação de vegetais, frutas e hortaliças, reduzindo o impacto econômico e ambiental 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desperdício. Sobras. Compostagem. 

 

INTRODUÇÃO 
É de extrema necessidade a adoção de medidas mundiais para evitar o desperdício alimentar que ocorre na 
cadeia de produção de alimentos, desde a produção agrícola até o consumo do item. Nesse contexto, as 
Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) exercem uma função importante. A UAN abrange um trabalho 
ou órgão de uma empresa que exerce atividades relacionadas à alimentação e Nutrição (POPOLIM, 2007).  
Outro fator de suma importância relacionado ao desperdício de alimentos é a possibilidade do emprego dos 
restos não aproveitadas para compostagem, de modo a auxiliar na redução da geração de resíduos. Assim, 
este trabalho teve como objetivo analisar as sobras provenientes dos pratos dos comensais e a quantidade 
de alimentos destinada à compostagem em uma UAN. 
 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado em uma UAN pertencente a uma usina sucroalcooleira localizada no interior do Esta-
do de São Paulo. A avaliação das sobras, do per capita de sobras e da quantidade de alimentos a ser com-
postada foi efetuada com dados obtidos pelo método de pesagem, durante o período de 01 de junho a 31 
de agosto de 2021. As sobras consideradas nesse estudo representam os alimentos que retornam dos pra-
tos dos colaboradores da empresa, após as refeições no almoço e jantar, e a quantidade de alimentos que 
passou por compostagem era aquela oriunda da seleção e separação das matérias–primas a serem utiliza-
das na preparação dos alimentos acrescido das sobras dos pratos. Os dados foram analisados em valores 
médios e percentuais empregando-se o Microsoft Excel 2007. 
 

DISCUSSÕES 
Dentro da média de refeições servidas no período (9361), apesar do índice de sobras dos pratos dos co-
mensais apresentar um bom índice (14 g per capita) e de a compostagem, cuja média mensal é de 1080 kg, 
constituir uma boa destinação às sobras da UAN, ainda são necessárias medidas para reduzir as sobras da 
limpeza e separação de vegetais, frutas e hortaliças, reduzindo o impacto econômico e ambiental, visto que, 
partindo do pressuposto que um indivíduo coma, em média 500 g por refeição, a quantidade média de ali-
mentos restante no prato dos colaboradores seria suficiente para alimentar 266 pessoas mensalmente. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar de o índice das sobras estar dentro da faixa aceitável citada na literatura, a quantidade de alimentos 
desprezados e o gasto com matéria-prima pela UAN são muito elevados, gerando, além de tudo, um impac-
to ambiental considerável. 
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RESUMO 
A Seletividade Alimentar (SA) consiste em um comportamento caracterizado pela recusa de alimentos, ocorrendo em 
uma fase da vida das crianças, normalmente por volta dos 2 aos 6 anos. Este período é de grande preocupação para os 
pais, pois compreende o começo do desenvolvimento das crianças, e essa recusa afeta diretamente o recebimento de 
nutrientes bons. Contudo, existem formas simples para que os pais consigam amenizar esse comportamento, como: 
não obrigar a criança a comer, variar os pratos, fazer refeição em família e ser persistente. O objetivo é avaliar o com-
portamento alimentar das crianças, para analisar se ocorre a Seletividade Alimentar e se o comportamento afeta seu 
estado nutricional. Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo, realizado com crianças entre 2 e 6 anos completos. 
Para este estudo, aplicou-se questionário on-line socioeconômico e demográfico, direcionado ao comportamento ali-
mentar.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Seletividade Alimentar. Criança. Comportamento Alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 
A Seletividade Alimentar é basicamente uma recusa alimentar, onde há um desinteresse por alguns grupos alimentares, 
ou a falta de apetite. Não é considerada um transtorno alimentar, mas trata-se uma alimentação inadequada. Acontece, 
normalmente, na fase pré escolar, orna uma alimentação limitada, sem o interesse de experimentar novos alimentos. Os 
pais têm papel muito importante para ensinar hábitos alimentares de seus filhos, mas, existe uma grande dificuldade por 
parte deles. A procura por consultório pediátricos nesta fase é bem alta, onde os pais queixam de inapetência dos filhos, 
por isso, é comum a solicitação de prescrição de medicamentos ou orientação curativa. Contudo, isto é uma fase transi-
tória, claro, que em muitos casos nesse período as crianças rejeitam alimentos ricos em vitaminas, ferro, cálcio entre 
outros nutrientes bons, o que ode afeta no seu desenvolvimento. O objetivo é avaliar e analisar crianças na fase pré 
escolar, verificando qual grupo de alimentos existe uma seleção maior. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo qualitativo e quantitativo. Realizado de forma on-line, através do Google Forms. Os dados foram 
coletados em novembro de 2021.Foram avaliadas 50 crianças de ambos os sexos, com idade entre 2 a 6 anos. Para 
uma análise nutricional perguntamos os pesos destas crianças. As questões observadas foram relacionadas a seletivi-
dade alimentar e motricidade na mastigação e aspectos comportamentais. As respostam variam de 1. Não, quando a 
criança não possui este comportamento a 5. Sempre, quando a criança sempre tem este comportamento. Os dados 
foram analisados por meio de Tabelas e Gráficos utilizando Excel. Participaram da pesquisa após aceitarem o termo de 
consentimento livre e esclarecido 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O grupo foi composto por 26 meninos e 24 meninas, de 2 a 6 anos. O grupo apresentou Seletividade Alimentar ocorren-
do as vezes, mas, com grande aceitação nos grupos alimentares analisados, consumindo alimentos ricos em nutrientes 
bons. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em todos grupos de alimentos apresentaram a seletividade, os grupos de alimentos que existe uma seleção maior fo-
ram por marcas, pela consistência liquida e macia, além dos vegetais crus ou cozidos. No comportamento de cuspir a 
comida, derramar comida do prato e engolir sem mastigar foram os que tiveram números mais altos de acontecer entre 
as crianças. 
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RESUMO 
Esse estudo teve como objetivo identificar a adequação das informações contidas nos rótulos nutricionais de produtos 
diet light á legislação analise de resultados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diet, Light, Rotulagem 

 

INTRODUÇÃO 
O envelhecimento populacional, a industrialização, a urbanização crescente dos últimos anos e a adoção de 
estilos de vida pouco saudáveis favoreceu um crescimento no uso de alimentos industrializados pela pratici-
dade. Mas a grande maioria possui quantidades elevadas de açúcares, saio, a lipídios, sendo prejudicial na 
qualidade nutricional do alimento. Aumentando o índice de doenças crônicas como diabetes mellitus, hiper-
tensão arterial e doenças cardiovasculares. 
O aumento das doenças crônicas e o estilo de vida mais corrido, a população sai em busca de alternativas 
praticas, e os produtos light e diet são considerados alimentos que reduzem o risco de doenças, e são ali-
mentos que fornecem facilidade, maior prazo de validade e o mínimo de preparo no momento do preparo. 
A pesquisa teve por objetivo analisar a rotulagem nutricional dos alimentos light e diets a fim de identificar 
as embalagens apresentam rótulos que cumprem ou estão em desacordo com as regras impostas pelas 
resoluções da Diretoria Colegiada da Agencia nacional de vigilância sanitária (ANVISA) e portarias do minis-
tério da saúde e ANVISA. 

 
METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em um Hipermercado de São Jose do rio Preto- SP. A coleta foi realizada no mês de 
maio de 2021. Foram selecionados 20 rótulos de alimentos distintos com designação de diet e light. 
Apos a obtenção dos alimentos, os rótulos nutricionais foram registrados no programa Excel da Microsoft 
office 2007, para construção de tabela com percentual. Foi utilizado como parâmetro a RDC n 259/2002- 
Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Confrontando os rótulos observados nesse estudo com essa Resolução, foram encontradas inconformida-
des em 10% dos rótulos analisados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a rotulagem possui um papel muito importante, desde que as informações prestadas este-
jam corretas, em relação a educação alimentar, pois o consumidor, através da leitura do rótulo, torna-se 
apto a escolher o produto adequado a sua realidade. A partir destas informações, torna-se indispensável 
uma fiscalização acerca dos rótulos dos alimentos para averiguar as informações, já que qualquer informa-
ção mal formulada ou até mesmo errônea, pode agravar o estado de saúde de quem consome o alimento, 
principalmente quando este se encontra na formulação diferenciada de diet e light, na qual é imprescindível 
o uso correto da rotulagem nutricional. 
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RESUMO 
A relação entre o indivíduo hospitalizados e a comida oferecida nos hospitais vem se tornando cada vez mais complexa. 
Existe uma série de fatores que os pacientes hospitalizados julgam, desde a forma de atendimento até aspectos de 
qualidade das refeições (sabor, cor, quantidade, aparência); portanto, é fundamental o profissional nutricionista estabe-
lecer devidamente os cuidados com alimentação e com os pacientes. A dieta geral é uma das  mais indicadas para os 
pacientes hospitalizados sem complicações de saúde. O principal objetivo da presente pesquisa é avaliar a qualidade 
nutricional dos cardápios hospitalares. Esse levantamento da qualidade do cardápio será avaliado através dos planos 
de alimentação gerais, executado para um grupo de 50 indivíduos, dos dois gêneros com idade igual ou superior a 20 
anos. Espera-se, com os resultados, uma melhor compreensão sobre as refeições oferecidas para os pacientes hospita-
lizados. 
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INTRODUÇÃO 
Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) Hospital a função é produzir as refeições dos pacientes 
e funcionários dos hospitais. Os alimentos oferecidos em uma UAN hospitalar devem ser produzidos se-
guindo normas criteriosas de Boas Práticas de Fabricação. A não adoção dessas práticas pode ocorrer 
complicações serias como as DTAs (WENDISCH, 2010).  Avaliar a qualidade nutricional dos cardápios hos-
pitalares. 
 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado por meio de coleta de dados em um hospital, localizado na cidade de Frutal, MG. 
Abrangerá 30 indivíduos  dos dois gêneros, com idade igual ou superior a 20 anos, que esteve hospitaliza-
dos no local supracitado que estejam recebendo dietas gerais ou normais, e que consentiram participar do 
estudo.  
Foram utilizados um cálculo médio para fazer a comparação de acordo com as DRIs. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A princípio a kcal prevista seria de 2000 kcal diaria, no primeiro grupo do sexo masculino conteve 2 partici-
pantes, a media da ingestão calorica para esse grupo foram de 1699 kcal, contendo uma diferença de -301 
kcal, no segundo grupo conteve 3 participantes a media foram de 1556 kcal, com uma diferença de kcal 
maior, sendo -434 kcal de diferença.  
Os 3 grupos do sexo feminino mantiveram a mesma quantidade de kcal diaria, o primeiro grupo teve 12 
participantes a media das kcal diarias do primeiro grupo da faixa etaria de 19 - 30 anos foram, 1585 kcal, 
contendo uma diferença -415 kcal, segundo grupo tivemos a participação de 9 pessoas de 31 - 50 anos 
tendo como média 1559 kcal diferença -441  kcal, terceiro grupo foram de 4 participantes de 51- 70 anos 
teve como media 1527 kcal, diferença -473 kcal. 
.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que  as comparações das dietas gerais ou normais, estão tendo uma pequena diferença com as 
recomendações de acordo com a faixa etária. 
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RESUMO 
O controle de microrganismos se refere às diferentes formas de matar ou remover os microrganismos, reduzir o número 
e inibir o crescimento. O método de escolha depende do tipo de material que contém o microrganismo. Este controle 
pode ser feito através de métodos físicos e métodos químicos. Sendo assim, é necessária uma grande atenção voltada 
para o controle microbiano na área de odontologia. Esse estudo tem como objetivo avaliar a contaminação microbiana 
sobre as superfícies da clínica odontológica da faculdade UNILAGO. As coletas foram realizadas na clínica escola de 
odontologia da faculdade UNILAGO. Para as análises microbiológicas, foram coletados swabs da cuspideira, pia e mo-
tor de alta rotação. Conclui-se que, é importante manter um controle microbiano nas superfícies odontológicas para 
evitar a contaminação e a propagação de doenças causadas por microrganismos.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: contaminação microbiana, clínica odontológica, microrganismos   

 

INTRODUÇÃO 
A importância de manter um controle microbiano em clínicas odontológicas é indispensável. No entanto, os 
profissionais da odontologia desempenham um papel crucial na prevenção de infecções, que podem ocorrer 
por contaminação microbiana ocasionadas tanto por aerossóis como por gotículas da saliva. Diversas bac-
térias podem ser aerolizadas a partir dos jatos de água utilizados nos procedimentos odontológicos, sendo a 
inalação de gotículas uma possível rota de infecção (KUHN, et al, 2018). Desta forma, o consultório odonto-
lógico deve ser um ambiente de grande controle e prevenção de infecções microbiológicas de maneira ge-
ral. O objetivo deste estudo foi avaliar a contaminação microbiana das superfícies da clínica odontológica da 
faculdade UNILAGO. 

METODOLOGIA 
As coletas para o presente estudo, foram realizadas na clínica escola de odontologia da faculdade UNILA-
GO. Para as análises microbiológicas, foram coletados swabs da cuspideira, pia e motor de alta rotação, 
que foram inoculados em meio de cultura ágar Mac Conkey e ágar Sabouraund. Além disso, fizemos um 
swab do dente e da língua, que foram colocados em tubos em caldo BHI. Esses materiais foram incubados 
na estufa por cerca de 24 horas a 37ºC. Depois de 24hrs fizemos o antibiograma no ágar Muller Hilton, com 
as bactérias presentes no caldo BHI, que foram incubados na estufa por cerca de 24 horas a 37ºC.  Por fim, 
foram feitas as análises microbiológicas para a obtenção dos resultados. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
No nosso estudo, não observamos crescimento microbiano nas superfícies analisadas do consultório odon-
tológico. No entanto, obtivemos resultados significativos de crescimento microbiano em volta dos discos dos 
antibióticos AMC 30 (Amoxicilina + Clavulanato) e AMI 30 (Amicacina) para as análises realizadas tanto do 
dente, quanto da língua. O consultório odontológico deve ser um ambiente de grande controle e prevenção 
de infecções microbiológicas de maneira geral. Na área de contaminação microbiana, os meios de cultura 
são utilizados para estimular o cultivo de microrganismo a serem analisados em um determinado tipo de 
análise, permitindo seu estudo. Considerando a importância de um controle microbiano sobre as superfícies 
na área da saúde, na composição dos meios de cultura, é indispensável que haja nutrientes que estimulem 
o crescimento da bactéria escolhida para análise. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que, é importante manter um controle microbiano nas superfícies odontológicas e manter a higi-
ene bucal para evitar a contaminação e a propagação de doenças causadas por microrganismos.  
  

REFERÊNCIAS 
KUHN, C.R.; TORALLES, Ricardo; MACHADO, Michele. Contaminação microbiana em consultórios 
odontológicos. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 24, n. 4, p. 02-05, 2018. 



 

 

AVALIÇÃO DOS MÉTODOS DE BIOSSEGURANÇA EM CLÍNICA ESCOLA  

ALVES, Mikael; COSTA, Francislan; RENAN, Vitor; RODRIGUES, Jéssica. Discentes do Curso 
de Graduação em Odontologia – UNILAGO. São José do Rio Preto, SP. 
 
BATALHÃO, Isabela – Docente do curso de Odontologia, da Associação Educacional de Ensino 
Superior UNILAGO; ALONSO, Maria Beatriz Carrazzone Cal. Coordenadora e Docente do Cur-
so de Graduação em Odontologia – UNILAGO. São José do Rio Preto, SP. 
 
 

RESUMO 
No exercício da profissão, cirurgiões dentistas estão a todo momento expostos às contaminações, em decorrência de 
contato direitos e indiretos com sprays e aerossóis, gotículas de saliva e sangue, principalmente. O objetivo desse estu-
do foi analisar a presença de microrganismos na cadeira da recepção da clínica e na alça do refletor do equipo utilizado 
pelos alunos. Para as análises microbiológicas foram coletados swabs da cadeira da recepção da clínica e na alça do 
refletor utilizado durante os atendimentos odontológicos. Em seguida, fizemos a semeadura por estrias no meio de 
Saboround Dextrose e ágar McConkey. As placas foram incubadas por 24 horas a 37 °C e posteriormente analisadas. 
Foi observado crescimento microbiano com número incontável de colônias na cadeira presente na recepção, já para a 
alça do refletor não teve crescimento microbiano. Com os resultados, concluímos que há a necessidade de reforçar 
esses procedimentos de biossegurança na recepção da clínica escola.  

PALAVRAS-CHAVE: cadeira da recepção, alça do refletor, análises microbiológicas  

INTRODUÇÃO 
No exercício da profissão, cirurgiões dentistas estão, a todo o momento, expostos às contaminações, em 
decorrência de contato direitos e indiretos com sprays e aerossóis, gotículas de saliva e sangue, principal-
mente (MARTINS et al, 2015). Esses agentes, além da capacidade de provocar patologias infectocontagio-
sas graves, são ainda capazes de desencadear um ciclo de infecção cruzada dentro e para o ambiente 
odontológico. O objetivo desse estudo foi analisar a presença de microrganismos na cadeira da recepção da 
clínica e na alça do refletor do equipo utilizado pelos alunos. 

 
METODOLOGIA 

As amostras analisadas foram coletas na clínica escola de Odontologia da faculdade UNILAGO.  Para iden-
tificar possíveis agentes microbianos, realizamos a coleta de swab da cadeira da recepção da clínica e na 
alça do refletor utilizado durante os atendimentos. Em seguida, fizemos a inoculação no meio de cultura 
ágar Saboround Dextrose e ágar McConkey. As placas foram incubadas por 24 horas a 37 °C e posterior-
mente analisadas.  

DISCUSSÃO 
Neste trabalho, foi observado crescimento microbiano com número incontável de colônias na amostra cole-
tada na cadeira da recepção, já a alça do refletor não apresentou nenhum microrganismo. Provavelmente, o 
resultado da recepção é devido o fluxo de pacientes ser grande e isso nos mostra que há a necessidade de 
melhorar a limpeza e desinfecção da recepção da clínica escola. Ao mesmo tempo, observamos que as 
medidas de biossegurança têm sido aplicadas adequadamente no momento do atendimento, o que é fun-
damental para o controle da contaminação. Visamos a importância da biossegurança ao futuro cirurgião-
dentista que desde já é responsável pela orientação e manutenção da cadeia asséptica da clínica odontoló-
gica e o cumprimento das normas de biossegurança para evitar contaminações cruzadas e possíveis com-
plicações em procedimentos invasivos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados obtidos, concluímos que embora a clínica escola siga com cautela os protocolos de bios-
segurança, desinfecção e descontaminação de todo ambiente, é necessário reforçar esses procedimentos 
da recepção da clínica devido ao fluxo grande de pacientes.  
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RESUMO 
Procedimentos clínicos realizados pelo dentista podem gerar um desequilíbrio provocando o crescimento excessivo 
desses microrganismos residentes, ocasionando alteração da microbiota ou a colonização eventual de microrganismos 
exógenos que, por sua vez, podem causar danos. Os procedimentos de biossegurança contribuem para a melhoria da 
qualidade no atendimento, sendo extremamente eficiente o uso de barreiras protetoras na redução do contato com 
sangue e secreções orgânicas, tornando assim obrigatória a utilização do equipamento de proteção individual durante o 

atendimento odontológico. O objetivo deste trabalho foi observar de uma maneira geral a possível contamina-
ção microbiana das superfícies da cadeira odontológica do equipo e da seringa de uma clínica escola de 
uma universidade do interior do estado de São Paulo 

 
PALAVRAS-CHAVE: Contaminação microbiana; análise, procedimentos odontológicos.  

 

INTRODUÇÃO  
A prática odontológica possui uma enorme variedade de procedimentos que expõem profissionais e pacien-
tes ao contato com secreções da cavidade bucal e sangue, o que pode contribuir para um aumento de pos-
sibilidade de transmissão de micro-organismos patogênicos potencialmente causadores de enfermidades 
(KUHN et al., 2018). O objetivo deste trabalho foi observar de uma maneira geral a possível contaminação 
microbiana das superfícies da cadeira odontológica do equipo e da seringa de uma clínica escola de uma 
universidade do interior do estado de São Paulo.  

 
METODOLOGIA 

A coleta e análise do material foi realizada em uma clínica escola de procedimentos odontológicos. As su-
perfícies analisadas foram: equipo da cadeira odontológica e seringa tríplice da sala de atendimento. Foram 
utilizados como materiais: placas de Petri com o águar Saboround Dextrose e ágar McConkey , swab e alça 
de inoculação. Para coletar o material preparamos as placas com o meio de cultura, identificando-as corre-
tamente. No momento da coleta do material, umedecemos o swab na água peptonada, friccionamos o swab 
sob as superfícies, em seguida fizemos o estriamento do inóculo, incubamos por 24 horas a 37ºC e em se-
guidas fizemos observamos o crescimento microbiano para a obtenção dos resultados.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A falta dos devidos protocolos de biossegurança no ambiente de trabalho, pode ser responsável pela con-
taminação cruzada durante vários procedimentos odontológicos. A presença de saliva não visível nos locais 
contaminados pode ser facilmente negligenciada na rotina do consultório odontológico, assim como proce-
dimentos de limpeza e desinfecção inadequados no intervalo de atendimento aos pacientes. Isso caracteri-
za as superfícies como um risco permanente de infecções em pacientes e demais pessoas da equipe odon-
tológica.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não houve índice de contaminação significante na clínica escola de odontologia. Portanto, conclui-se que os 
processos de descontaminação e desinfecção dos materiais e ambientes estão sendo realizados de forma 
adequada e satisfatória.          
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RESUMO 
Durante esse trabalho foram desenvolvidas técnicas com o objetivo de avaliar os processos de limpeza, analisar de uma 
maneira geral a possível contaminação microbiana das superfícies e observar os efeitos dos antibióticos sobre os mi-
crorganismos. Foi feito a coleta dos materiais e logo após encaminhada para o laboratório da Unilago, onde fizemos o 
esfregaço nas placas de petri e colocamos na estufa para que os microrganismos crescessem. Após tais procedimen-
tos, foi constatado que apesar de a clínica passar por diversos processos de descontaminação, ainda assim é preciso 
que haja um cuidado maior com o aparelho de Raio-X, já que a microbiota bucal é expressa e rica. 
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INTRODUÇÃO 
Uma clínica odontológica dentro dos padrões corretos de biossegurança é importante para que não ocorram 
eventuais contaminações cruzadas durante o atendimento odontológico. O crescimento microbiano pode 
acontecer devido a vários procedimentos que colocam profissionais e pacientes em contato com vários mi-
crorganismos, podendo ocasionar as contaminações cruzadas nos consultórios e trazendo grandes riscos à 
saúde do paciente e do profissional (Souza et al., 2019). O objetivo desse trabalho foi realizar análises mi-
crobiológicas no aparelho de Raio-X e na mesa da recepção da clínica escola de odontologia da faculdade 
UNILAGO.   
 

METODOLOGIA 
Para as análises microbiológicas, realizamos a coleta da superfície do raio-X e da língua com um swab. Em 
seguida, foi realizada a inoculação no material em placas de Petri em meio ágar Saboroud Dextrose e ágar 
McConkey. As placas foram incubadas a 37º C, por 24 horas. Após esse período foi realizado a leitura do 
crescimento microbiano.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nas análises microbiológicas observamos que tanto o aparelho de raio-X quanto a bancada da recepção 
apresentaram crescimento microbiano com número incontável de colônias. No entanto, existem vários mé-
todos que podem ser adotados para controle microbiano no ambiente odontológico, tanto métodos físicos 
quando métodos químicos. E a escolha do método ideal e a participação da equipe toda é preponderante na 
prevenção do surgimento e transmissão de microrganismos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desta maneira, concluímos que apesar de a clínica passar por diversas técnicas seguindo os protocolos de 
biossegurança, ainda assim é preciso que reavaliarem todas as etapas para fazer as ações corretivas ne-
cessárias e melhorarem o processo de desinfeção das superfícies.  
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RESUMO 
O Cisto do Ducto Nasopalatino (CDNP) é uma patologia rara, podendo ocorrer em apenas 1% da população, é con-
siderado, o cisto não-odontogênico mais comum da cavidade oral. Radiograficamente apresenta-se como uma lesão 
radiolúcida, bem circunscrita, localizada em região anterior de maxila próximo a linha média, podendo apresentar a 
forma clássica de coração como resultado da superposição da espinha nasal anterior. Apesar de geralmente o CDNP 
ser de crescimento lento e assintomático, a sua identificação e remoção cirúrgica é necessária, tendo em vista que, 
em alguns casos, o seu crescimento pode ocasionar expansão óssea, deslocamento dentário, drenagem de secre-
ção e dor. O tratamento, na maioria dos casos, consiste na enucleação total da lesão. O ideal é que a mesma seja 
realizada nos estágios iniciais, para minimizar os riscos de possíveis complicações pré e pós operatórias. 
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INTRODUÇÃO 
Cistos são cavidades patológicas da região oral e maxilofacial cheias de líquido secretada por células que 
recobrem a cavidade ou pelo tecido circundante. O Cisto do Ducto Nasopalatino é o de maior prevalência 
na classificação dos cistos não odontogênico. (GARCIA et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2009). Dentre os 
fatores etiológicos temos trauma na região dos incisivos durante o processo mastigatório, mal adaptação 
de prótese, infecção causada por bactérias e glândulas salivares adjacentes menores contendo mucosi-
dade retida (DANTAS et al., 2014). O objetivo deste estudo foi realizar uma breve revisão bibliográfica so-
bre as principais características do Cisto do Ducto Nasopalatino e seus aspectos Radiográficos. 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada baseia-se em uma revisão bibliográfica utilizando artigos relevantes na área de 
pesquisa, indexados nas bases de dados do Google Acadêmico, SciELO (Biblioteca Científica Eletrônica 
Virtual) e Pubmed (Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos). Esta revisão foi realizada no 
mês de outubro do ano de 2021. 

DISCUSSÕES 
Os aspectos clínicos e radiográficos mais frequentes do CDNP incluem: edema no palato/lábio e deslo-
camento dentário, pode manifestar dor devido á pressão do nervo nasopalatino, também, é possível des-
creverem drenagem mucoide ou purulenta, na qual relatam gosto salgado ou desagradável. Apresenta- 
se como uma área radiolúcida, bem definida, com borda esclerosada entre os incisivos centrais na região 
anterior da maxila, com medidas que variam entre 6mm á 6cm, de aparência oval, “pêra invertida” ou de 
“coração”, essa característica pertence a sobreposição da espinha nasal anterior. As lesões são capazes 
de ocasionar divergência nas raízes dos incisivos centrais superiores e menos frequente causam reabsor-
ção radicular externa. Radiografias panorâmica/periapical/oclusal, podem auxiliar a determinar um diag-
nóstico de cisto do ducto nasopalatino. Contudo, apenas o laudo histopatológico é comprovativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que é de suma importância que o cirurgião dentista conheça as características clínicas e radi-
ográficas do CDNP, para que o mesmo estabeleça o diagnóstico preciso desta patologia, e saiba qual o 
tratamento cirúrgico adequado de acordo com a sua evolução. 
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RESUMO 
O cisto periapical denominado como cisto radicular, é o mais comum dos cistos odontogênicos de origem inflamatória, 
acometendo entre a terceira e a sexta década de vida, sendo mais prevalente na terceira década. São decorrentes de 
lesões pulpares ocasionadas por traumas ou lesões de caries. São muito frequentes em dentições permanentes porem 
em dentições decíduas deixam de ser diagnosticados por conta de equívocos (Stuart, W., Pharoah, M.J., 2015). 
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INTRODUÇÃO  
 Cistos são cavidades patológicas revestida de epitélio, contendo em seu interior um material liquido ou 
semissólido (Stuart, W., Pharoah, M.J., 2015). Esse cisto pode ter crescimento acelerado e ser proveniente de dentes 

decíduos que passaram por intervenção endodôntica. Normalmente assintomático, não apresentando evidencias clini-
cas de sua presença, sendo em muitos casos, diagnosticado em consultas de rotinas, em algumas situações podem 
atingir dimensões que destruam a cortical óssea, sendo observada flutuação e sintomas como dores espontâneas e a 
exsudação.  É de grande importância o exame radiográfico onde o cisto periapical apresentada- se como uma imagem 
radiolúcida, de densidade homogenia, unilocular, circunscrita, arredondada ou ovalada, associada ao ápice radicular de 
um ou mais dentes desvitalizados (PINTO, A.S.B et al, 2018). 

 
METODOLOGIA 

O levantamento bibliográfico foi realizado em outubro de 2021, nas bases de dados PubMed (Biblioteca 
Nacional de Medicina dos Estados Unidos), SCIELO (Biblioteca Científica Eletrônica Virtual) e no google 
acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Na área Odontologia, é imprescindível a realização de exames radiográficos, visto que as imagens radiográ-
ficas os cistos assemelham se a neoplasias ou tumores, sendo indispensável a realização de exames com-
plementares como tomografia computadorizada e ressonância magnética, para realizar a conclusão do di-
agnóstico e planejamento do tratamento, que na maioria dos casos é por intervenção cirúrgica. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o cirurgião dentista após avaliação dos exames radiográficos e se necessário exames com-
plementares, a competência para um diagnostico assertivo e um planejamento de tratamento. 
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RESUMO 
O cisto dentígero é um dos tipos mais comuns dos cistos de desenvolvimento. No entanto, mediante a achados radio-
gráficos é possível encontrar uma hipótese diagnóstica dessa patologia. É uma lesão assintomática com crescimento 
lento e contínuo que pode crescer notavelmente causando um abaulamento na cortical óssea. O objetivo desde estudo 
foi realizar uma breve revisão bibliográfica dos tratamentos mais aplicados para cistos dentígeros. A enucleação com 
remoção do dente incluso envolvido é a técnica mais utilizada pelos autores para tratamentos de cisto dentígero que 
não atingiu grandes dimensões. Porém, faz-se necessário avaliar individualmente cada caso e eleger o melhor trata-

mento para o paciente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cisto dentígero; diagnóstico; tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 
O cisto dentígero (CD) é um dos tipos mais comuns dos cistos de desenvolvimento (SIQUEIRA, 2016). Ra-
diograficamente apresenta-se como uma lesão radiolúcida unilocular que está associada a coroa de um 
dente incluso ou impactado (SOARES, 2018). Autores relatam que o aparecimento desse cisto ocorre prin-
cipalmente nas três primeiras décadas de vida, com certa predileção para o gênero masculino. (SIQUEIRA, 
2016; VASCONCELOS 2,8). Normalmente, é assintomático e aparecem, preferencialmente nos terceiros 
molares da mandíbula, caninos e terceiros molares da maxila e região de segundo pré-molar mandibular 
(SERRYTH et al., 2012). O objetivo desde estudo foi realizar uma breve revisão bibliográfica dos tratamen-
tos mais aplicados para cistos dentígeros.  
 

METODOLOGIA 
O levantamento bibliográfico foi realizado em setembro de 2019, nas bases de dados PubMed (Biblioteca 
Nacional de Medicina dos Estados Unidos), LILACs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde), SCIELO (Biblioteca Científica Eletrônica Virtual) e no google acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Os relatos de casos clínicos mostram que maioria dos autores sugerem que antes da realização de uma 
intervenção, o cirurgião dentista deve realizar uma punção, afim de observar se essa lesão contém liquido 
em seu interior, obtendo a confirmação de cisto, já que o cisto é uma cavidade patológica revestida por epi-
télio contendo líquido no seu interior (SOARES, 2018; VASCONCELOS, et al 2017). A enucleação com 
remoção do dente incluso envolvido é a técnica mais utilizada pelos autores para tratamentos de cisto den-
tígero que não atingiu grandes dimensões (SOARES, 2018; VASCONCELOS, et al 2017; BENOSSI, 2019). 
Em seguida, é essencial o encaminhamento do material coletado para uma análise histopatológica para que 
os demais tipos de lesões com características semelhantes sejam descartados (SIQUEIRA, 2016). O prog-
nóstico do cisto dentígero é excelente com rara recidiva, mas é necessário um acompanhamento radiográfi-
co anual para verificação de ausência de qualquer sinal de recidiva (VASCONCELOS, et al 2017). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que, em casos de cisto dentígero, a enucleação com remoção do dente incluso é a forma de 
tratamento mais empregada pelos cirurgiões-dentistas. Porém, faz-se necessário avaliar individualmente 
cada caso e eleger o melhor tratamento para o paciente.  
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RESUMO 
O ceratocisto é um cisto benigno que corresponde a 10% dos cistos odontogênicos. Deriva-se da lâmina dentária, de 
seus restos ou dos primórdios de um dente normal ou supranumerário, antes da formação dos tecidos calcificados. 
Predileção por sexo masculino entre a segunda e terceira década da idade. O ramo posterior e o ramo mandibular são 
os locais mais comuns para o desenvolvimento desta patologia. Uma característica importante desta patologia ainda 
não está bem explicada, é que ela penetra no osso rapidamente, ao invés de expandi-lo, esse também é um dos moti-
vos pelos quais a lesão cresce no sentido anteroposterior na cavidade medular sem causar expansão óssea. Em rela-
ção ao tratamento, a escolha irá depender das características individuais de cada caso como a idade do paciente, o 

tamanho da lesão e a sua localização, o envolvimento de estruturas vitais ou de tecidos moles e o histórico de recidiva. 
PALAVRAS-CHAVE: Ceratocisto, Cistos Odontogênicos, Patologia. 

 

INTRODUÇÃO 
O ceratocisto ou queratocisto é um cisto odontogênico, tem predileção na grande maioria por sexo masculino e pela 
mandíbula, principalmente em seu ramo mandibular e ramo posterior. (NEVILLE et al., 2009) 
A patogênese do CO está provavelmente associada a lâmina dentária ou aos seus restos. Estes restos epiteliais encon-
tram-se presentes principalmente na gengiva e ligamento periodontal (PHILIPSEN, 2009). 
Em relação às suas características histopatológicas, possui uma cápsula delgada e friável o que acaba dificultando sua 
completa remoção e pode ser um dos motivos para sua alta capacidade recidivante (POGREL, 2013).  
O objetivo deste estudo foi realizar uma breve revisão bibliográfica sobre o ceratocisto odontogênico e suas característi-
cas clínicas, radiográficas e histopatológicas. 

METODOLOGIA 
Foi realizado um levantamento bibliográfico de 2015 a 2021, obtido através da SCIELO (Biblioteca Cientifica Eletrônica 

Virtual), PUBMED (Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos) e Google Acadêmico. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O ceratocisto é assintomático na maioria das vezes, nos exames radiográficos ele pode se apresentar sendo uni ou 

multilocular, observa-se casos que os pacientes apresentam deslocamento do dente, reabsorção radicular, dentes im-

pactados e fratura na mandíbula. Em alguns pacientes ele apresenta alto índice de recorrência ou múltiplos focos. Al-

gumas alternativas de tratamento é a marsupialização, descompressão, enucleação, osteotomia periférica associada ou 

não a crioterapia ou a solução de carnoy e ressecção cirúrgicas não terapêutica. Além de exames de imagens, é fun-

damental fazer biopsia e exames histopatológico, para obter-se um diagnóstico definitivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tratamento deve ser feito de acordo com cada caso e apresentar as menores taxas de recidiva.  A ressecção é o 

tratamento com a menor taxa de recidiva 0%, porem é muito invasiva, o melhor tratamento encontrado, que apresenta a 

menor taxa de recidiva, é a enucleação com a realização de osteotomia periférica e posterior a aplicação da solução 

carnoy. Os pacientes tratados precisam de acompanhamento por um longo período de tempo, na literatura é de dez 

anos, devido ao alto índice de recidiva neste intervalo de tempo. 
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RESUMO 
A placa bacteriana pode causar alterações de maior ou menor intensidade, em função da susceptibilidade e informação 
genética de cada indivíduo. Embora a higienização mecânica bucal consiga desestruturar a placa bacteriana, geralmen-
te não é suficiente para eliminá-la em lugares inacessíveis à escovação e ao fio dental. O objetivo desta pesquisa foi 
avaliar a atividade antimicrobiana de antissépticos bucais sobre bactérias da cavidade oral. As análises foram feitas in 
vitro, em duplicata, testando 4 marcas diferentes de antissépticos, sendo uma delas com álcool em sua composição. A 

técnica utilizada foi por difusão em ágar, com incubação a 37º C em aerobiose. Após incubação, observou-se a presen-
ça ou a ausência de halo de inibição de crescimento em torno dos discos. Verificou-se que todas as amostras formaram 
halos de inibição, sendo a amostra com álcool superior. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Antissépticos bucais; Microbiologia; Odontologia; Antimicrobianos.  

 

INTRODUÇÃO 
A microbiota oral apresenta grande diversidade de micro-organismos que se encontram em equilíbrio 

com o indivíduo, colaborando para o desenvolvimento do sistema imune e homeostase. Em condições am-
bientais e imunológicas específicas, a placa bacteriana (biofilme) pode entrar em desequilíbrio, desencade-
ando a exemplo da cárie e doença periodontal. A estratégia mais comum é a remoção mecânica do biofilme 
através da escovação mas, em casos de impossibilidade ou inadequação, o uso de antissépticos orais é 
fundamental.  A eficácia destes antissépticos é atribuída à sua atividade bactericida (ASADOORIAN, 2006). 
O objetivo da pesquisa foi verificar a ação antisséptica de alguns antissépticos bucais comumente comercia-
lizados em mercados e farmácias da cidade de São José do Rio Preto, SP. 
 

METODOLOGIA 
Para a realização dessa pesquisa alguns alunos presentes no laboratório foram doadores de saliva 

atendidas as exigências relativas às condições satisfatórias da saúde geral, e particularmente da saúde 
bucal. Utilizou-se o SWAB para recolher o material e espalhou-se em placas de Petri contendo Ágar nutrien-
te. Foi testado o potencial antimicrobiano de quatro enxaguatórios bucais, sendo um deles com álcool 
(amostras A, B e C com e sem álcool) na formulação. A avaliação ocorreu em duplicata e in vitro. Utilizou-se 
a técnica de difusão em ágar, método da placa com orifício, com incubação a 37º C em aerobiose. Após 
incubação, observou-se a presença ou a ausência de halo de inibição de crescimento em torno dos discos, 
que foram previamente embebidos nos antissépticos. A formação de halo (medido em milímetros) demons-
trou atividade antimicrobiana.  
 

DISCUSSÕES  
Dentre os enxaguatórios analisados, a marca C (com e sem álcool) apresentaram as maiores médias de 
halos de inibição, sendo de 0,49 e 0,47cm, respectivamente, demonstrando serem mais eficientes no con-
trole microbiano bucal, porém não se difeririam significativamente. O menor halo formado apresentou média 
de 0,22cm. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos comprovaram que antissépticos podem constituir-se em opção complementar para o 
controle do biofilme dental e de infecções bucais, somando-se aos métodos já preconizados e de efeitos 
comprovados, como a escovação.  
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RESUMO 
O câncer de boca, também chamado de carcinoma espinocelular (CEC), é o tipo mais comum de tumor maligno de 
cabeça e pescoço. Tem alta prevalência e mortalidade, com cerca de 300 mil novos casos diagnosticados por ano no 
mundo e 145 mil mortes. Embora seja relativamente fácil de ser detectado, por feridas na boca identificadas por dentis-
tas, geralmente o diagnóstico é feito quando a doença já está em estágio avançado. O conhecimento de marcadores 
tumorais associados ao CEC é importante para o diagnóstico precoce.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Câncer. Odontologia. Marcadores Tumorais. 

 

INTRODUÇÃO  
 O câncer de boca embora seja relativamente fácil de ser detectado, por feridas na boca identificadas por 
dentistas, geralmente o diagnóstico é feito quando a doença já está em estágio avançado. Os marcadores 
tumorais, em sua maioria, são proteínas ou pedaços de proteínas, incluindo antígenos de superfície celular, 
proteínas citoplasmáticas, enzimas e hormônios. O objetivo deste trabalho foi aprimorar o conhecimento 
através de levantamento bibliográfico sobre os marcadores tumorais de câncer bucal.  

 
METODOLOGIA 

O levantamento bibliográfico foi realizado em outubro e novembro de 2021, nas bases de dados SCIELO 
(Biblioteca Científica Eletrônica Virtual), Biblioteca Virtual da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo), revista Nature Communications e no Google Acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O câncer de boca, também chamado de carcinoma espinocelular (CEC), é o tipo mais comum de tumor 
maligno de cabeça e pescoço (CARNIELLI et al., 2018). Tem alta prevalência e mortalidade, com cerca de 
300 mil novos casos diagnosticados por ano no mundo e 145 mil mortes. Com o avanço da tecnologia, os 
pesquisadores têm obtido sucesso com a utilização de marcadores tumorais para auxiliar na detecção pre-
coce de tumores. Os marcadores tumorais, também denominados de marcadores biológicos são macromo-
léculas que estão presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos, cujo aparecimento e ou 
alterações em suas concentrações estão relacionados com a gênese e o crescimento de células neoplási-
cas (CAPELOZZI, 2001). Além dos diversos marcadores tumorais decritos na literatura, existem alguns 
potenciais para câncer de boca, tais como: P53, S100p, Cyfra 21-1, 8-Oxoguanina ADN glicosilada, Áci-
dohidroxieicosatetraenoico, Cistatinatruncada AS-I, DUSP1, Endotelina-1, Maspin, M2BP etc. (PERES et al., 
2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui - se com essa revisão bibliográfica a grande importância destes marcadores tumorais para o diag-
nóstico do CEC, uma vez que, a célula cancerígena utiliza muitos mecanismos de escape do sistema imu-
nológico, passando muitas vezes desapercebidas, sendo fundamental portanto, o maior conhecimento a 
respeito desses marcadores, afim de se alcançar diagnósticos mais precoces que possibilitem um melhor 
prognóstico da doença. 
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RESUMO 
A cada dia, novas técnicas são desenvolvidas e tecnologias são aperfeiçoadas. Apesar das grandes empresas de stre-
aming já existirem, a sua popularidade ocorreu nos últimos anos com o desenvolvimento da sua tecnologia e da sua 
acessibilidade. Antes, os streamings tinham muito para evoluir e se aperfeiçoarem, entretanto, hoje em dia, esta tecno-
logia destaca-se entre as mídias, com grande qualidade e reconhecimento público. A proposta deste trabalho é refletir 
sobre o streaming, com o objetivo de explorar o futuro desta tecnologia, observando sempre os avanços tecnológicos no 
decorrer dos anos e demonstrando também a influência gerada por esta tecnologia no Brasil. Ao analisarmos essa 
tecnologia, seu avanço e desenvolvimento dentro do campo econômico, percebe-se que ainda haverá mais fortaleci-
mento ao longo dos anos. 

PALAVRAS-CHAVE: Streaming; Tecnologia; Evolução; Economia. 
 

INTRODUÇÃO 
No decorrer dos séculos, o mundo vem passando por grandes mudanças tecnológicas, tanto no ramo ele-
trônico, digital, que afetam o econômico, esta alegação descreve o desenvolvimento de uma mídia ativa, em 
resposta ao movimento que começou com a televisão fechada (GALERA, 2021). Por isso, torna-se impor-
tante explorar o futuro dessas tecnologias, observando os avanços tecnológicos e suas influências, aqui 
especialmente sob o ponto de vista do streaming. Vale destacar a diversidade dos meios midiáticos que 
vem alterando a economia mundial e a vida de milhões de pessoas.  

 

METODOLOGIA 
A proposta metodológica para este estudo foi a da revisão bibliográfica, utilizando-se dos conceitos e teorias 
básicos encontrados sobre a temática streaming. 

 

DISCUSSÕES 
A chegada de uma nova tecnologia, como o streaming, não abala as tecnologias e mídias antecessoras. O 
que realmente acontece é a redução da expansão, popularidade e potencial econômico das mídias anterio-
res. Assim como a televisão não acabou com o rádio, os livros eletrônicos e virtuais não terminaram com os 
livros físicos e as novas mídias digitais não acabaram com os CDs, DVDs, vinis ou mesmo tecnologias VHS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo da pesquisa foi possível verificar que, na era do entretenimento digital, para agradar um público 
consumidor, o streaming tem se tornado uma mídia ideal para a exibição e a promoção de filmes, séries e 
outros programas, além de estar ultrapassando a TV a cabo em termos de popularidade. Da mesma forma, 
esse fenômeno tem ocorrido com as salas de cinema ao redor do mundo, principalmente pelo motivo do 
fechamento desses ambientes durante a pandemia da Covid-19. 

 

REFERÊNCIAS  
GALERA, Fernanda. Futuro do streaming e do audiovisual. Portal Intelectual, 2021. Disponível em: 
https://www.portalintelectual.com.br/futuro-do-streaming-e-do-audiovisual/. Acesso em: 15 maio. 2021. 
PÉRGOLA, Alessandra Campos. O cinema e a produção audiovisual: um estudo preliminar sobre as 
novas formas de distribuição na Internet. Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 2004. Disponível 
em: www.pergola-alessandra-distribuicao-na-internet.pdf (ubi.pt). Acesso em: 15 maio. 2021. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pergola-alessandra-distribuicao-na-internet.pdf/
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RESUMO 
Os meios de comunicação e suportes midiáticos permitem o entrecruzamento de múltiplas linguagens e a hibridização 
dos gêneros textuais. A relação cada vez mais intrincada entre os gêneros textuais e a assimilação da linguagem literá-
ria pelo roteiro cinematográfico permite acomodar o roteiro cinematográfico como um texto de gênero literário. Sendo os 
gêneros textuais maleáveis e dinâmicos, vinculados à vida sociocultural e à contemporaneidade (muito midiatizada e 
visual), o presente trabalho procura classificar e compreender o roteiro cinematográfico no âmbito dos gêneros literários, 
com base na intertextualidade entre os gêneros e no entrecruzamento das tipologias textuais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais; Roteiro; Literatura; Cinema. 
 

INTRODUÇÃO 
Para criação de conteúdo cinematográfico o gênero roteiro é fundamental. Atualmente, com as tecnologias, 
meios de comunicação e suportes midiáticos que permitem o entrecruzamento de múltiplas linguagens, os 
gêneros textuais, caracterizados por cumprirem funções sociais específicas, assumem ainda mais importân-
cia nas áreas da comunicação, arte, educação, assim como no cinema. As relações entre gênero roteiro 
cinematográfico e gênero literário são íntimas e a origem de um é a inspiração de outro  (KICKHÖFEL, 
2015, p. 62). Por isso, essa pesquisa teve como objetivo refletir e discutir sobre o roteiro cinematográfico na 
produção audiovisual, relacionando características que permitem contemplá-lo como gênero textual literário, 
além de identificar as possíveis semelhanças e diferenças entre eles. 
 

METODOLOGIA 
Por meio de uma pesquisa exploratória e revisão bibliográfica buscou-se compreender as relações que se 
dão entre roteiro cinematográfico e gêneros literários, por meio das teorias e proposições de Kickhöfel 
(2015) e Marcuschi (2008). 

DISCUSSÕES 
Gêneros textuais se realizam com base nas naturezas e categorias linguísticas e se materializam por meio 
da necessidade comunicacional. Nesse sentido, os gêneros textuais são inúmeros e se relacionam entre si. 
O gênero roteiro cinematográfico surge com o propósito de guiar uma produção cinematográfica e, portanto, 
roteiro é, antes de ser filme, escritura, o que vem situá-lo nos domínios do signo linguístico e literário. O 
roteiro cinematográfico se diferencia do gênero literário em estrutura e objetivo, porém, os elementos funci-
onais de espaço-tempo, personagens, enredo, clímax estão presentes na estrutura do roteiro e, também, 
são elementos fundamentais do conto ou do romance, gêneros literários consagrados.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da execução dessa pesquisa, foi possível observar que os elementos narrativos e estilísticos do 
roteiro cinematográfico se assemelham aos elementos narrativos dos textos de gênero literário. O roteiro se 
apropria de técnicas e expressões do teatro, do romance e da poesia, portanto, é possível classificar e 
compreender o roteiro cinematográfico no âmbito dos gêneros literários, com base na intertextualidade e no 
entrecruzamento das tipologias e dos gêneros textuais. 
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A PSICOSE INFANTIL EM CONCEPÇÕES PSICANALÍTICAS 
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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo abordar a compreensão acerca do diagnóstico diferencial na psicose infantil, nos permi-
tindo levantar através dos autores psicanalíticos Sigmund Freud, Jacques Lacan, Melanie Klein, Anna Freud, Donald 
Winnicot, Françoise Dolto e Arminda Aberastury questionamentos, destacando a importância acerca da temática do 
diagnóstico diferencial. Neste sentido, devemos nos alertar, à princípio, que este processo se constituiu graças ao exí-
mio de Lacan ao fazer o retorno a Freud possibilitando a leitura para autores póstumos acerca da compreensão da 
verdadeira psicanálise. Compreender o desenvolvimento da sexualidade infantil e o primeiro caso infantil orientado a um 
pai pelo próprio criador da psicanálise se torna essencial para o conhecimento destas novas vertentes, visto que a cri-
ança se torna um reflexo de seus pais. É através da diagnóstica diferencial, a interpretação e o auxílio a esse pequeno 
sujeito que o profissional auxilia a um desenvolvimento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicose infantil; Subjetividade; Diagnóstico diferencial. 

 

INTRODUÇÃO 
O caminho percorrido por Freud lhe confere hipóteses sobre o funcionamento psíquico em três estruturas, a 
neurose, a psicose e a perversão.  Se tornam assim as estruturas, ferramentas fundamentais para o diag-
nóstico diferencial, mas até então destinadas somente aos adultos. Anna Freud (1946) e Melanie Klein 
(1981) vão teorizar sobre a psicanálise infantil, ambas apontam duas diferentes vertentes da área, a primei-
ra oriunda da junção entre a Pedagogia e Psicanálise, a segunda, aponta a relação entre análise da criança 
e o brincar. 

 
MÉTODO 

Estudo de revisão narrativa da literatura com enfoque qualitativo, visando envolver um levantamento da 
literatura referente ao fenômeno da psicose infantil, através da abordagem psicanalítica, e a relação com o 
diagnóstico diferencial de psicose infantil. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Se cunhar um diagnóstico da estrutura de um sujeito adulto se torna custoso a temática do diagnóstico es-
trutural na infância ainda mais, onde sua subjetividade, o psiquismo e sua base para a maturação biológica 
encontram-se ainda em formação, tornando-se então uma “clínica em estruturação”. Uma das preocupa-
ções frequentes dos pais são os filhos que começam a apresentar características de “psicose” e “autismo” 
de acordo com Visani et al “As principais razões desses pais imaginarem algo de errado com seus filhos 
envolvem, entre outros motivos, sinais de detecção precoce de bebês com risco de se tornarem autistas ou 
psicóticos” (VISANI et al ,p.300).Portanto, o diagnóstico da psicose na infância deve ser construído com 
cautela levando em consideração os impactos que tem sobre a criança e os pais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os traços psicóticos partem de uma causa subjetiva a qual se encontra totalmente diferente do sujeito cri-
ança em relação ao ideal esperado, as teorias propostas pelos autores infantis e os pioneiros da psicanálise 
como um todo mostram apenas o princípio de ajuda e a demanda do traço psicótico, podendo ser mantido 
ou não, sendo verdadeira a função social em que se é exigido uma estrutura igualitária como a neurose. O 
fato é que não se pode atingir certa “recuperação” do sujeito infantil, já que a maturação da criança tanto 
biológica quanto psíquica ainda se encontra em desenvolvimento. Não obstante, auxiliá-la nesse processo 
subjetivo tornaria mais adequado uma vez que a psicanálise infantil parte do princípio de a criança ter sua 
própria busca subjetiva. 
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RESUMO 
 A Síndrome do Ninho Vazio é uma condição que pode afetar pais e mães na etapa do ciclo vital em que os filhos saem 
de casa para viver suas vidas e criar suas próprias famílias. Contudo, a chegada dos netos pode ressignificar a experi-
ência do “casal ninho vazio” e “encher” novamente o ninho, dando-lhes novo papel de cuidadores na função de avós. O 
presente estudo teve como objetivo apresentar os principais impactos subjetivos em avós que passaram pela experiên-
cia do ninho vazio e que participam do cuidado dos netos. Utilizando-se de uma revisão narrativa com enfoque qualitati-
vo da literatura, foi possível levantar dados que contribuem para entender as possíveis transferências que os avós real i-
zam na relação de cuidado com os netos, os impactos na saúde mental, física e na qualidade de vida dos avós cuidado-
res.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Transferência, Avós, Psicanálise. 

 

INTRODUÇÃO 
A Síndrome do Ninho Vazio ou pós-parentalidade ocorre com a saída dos filhos de casa por vários motivos, 
causando sintomas e afetando com mais frequência as mães mais dedicadas à família. Há aspectos positi-
vos como aproximação do casal, realização de sonhos e projetos interrompidos; e aspectos negativos des-
de tristeza e vazio até patologias e psicopatologias. O casal NV adquire novo papel como cuidadores dos 
netos, enchendo novamente o ninho, e através da transferência atualizam e repetem relações e sentimen-
tos. Porém, cuidar dos netos pode gerar impactos na saúde mental, física e na qualidade de vida dos avós 
cuidadores. Este estudo objetiva descrever os impactos subjetivos em avós cuidadores que viveram a SNV. 

 
METODOLOGIA 

Estudo de revisão narrativa da literatura com enfoque qualitativo, por meio de material psicanalítico na te-
mática da síndrome do ninho vazio. 
 

DISCUSSÕES 
Os avós, por várias causas e motivações, tem contribuído com a presença e apoio aos filhos e netos. Atra-
vés do processo de transferência atualizam e reconstroem, de forma consciente ou inconsciente, positiva e 
negativa, as relações, sentimentos, amor, medo, experiências, comportamentos, desejos, funções e papéis. 
A prestação de cuidados tem efeito na saúde mental, física e na qualidade de vida de forma positiva e nega-
tiva, embora seja um propósito à vida e autorrealizador é restritor de liberdade e estressante, fazendo-se 
necessária uma rede de apoio. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível levantar dados que contribuem para entender as possíveis transferências que os avós realizam 
na relação de cuidado com os netos, os impactos na saúde mental, física e na qualidade de vida dos cuida-
dores e o quão contraditório se tornam esses impactos devido à subjetividade de cada ser, da intensidade 
dos cuidados prestados e a necessidade de uma rede de apoio. 
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RESUMO 
O período de isolamento gerado pela COVID-19 levantou espaços para discussões a respeito da saúde mental da popu-
lação. Entretanto, dentre a população em geral, crianças ingressantes no período escolar do Ensino Fundamental I 
tendem a ser uma das mais prejudicadas nesse processo, visto que as mesmas em sua maioria, nunca tiveram uma 
base de como funciona uma estrutura escolar presencial. Ademais, se discute a importância da atuação do psicólogo no 
retorno presencial dessas crianças e no auxílio de sua inserção na sala de aula, tendo como base o longo período de 
lockdown que passaram.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Criança, COVID-19, Ensino Fundamental, Saúde mental. 

 

INTRODUÇÃO 
O curso da expansão de COVID-19 trouxe problemas relacionados com a educação mundial, afetando mais 
de 90% dos estudantes no mundo, trazendo questionamentos sobre a qualidade da aprendizagem futura 
(UNESCO, 2020). Assim, a saúde mental das crianças ganha atenção, já que pode ser tão afetada quanto a 
de um adulto, visto que ao estarem longe da escola estão fisicamente menos ativas e constantemente pró-
ximas de telas. Além desses estressores, somam-se os medos do período em que estão,a falta de contato 
com colegas e professores, afetando-os emocionalmente (WANG et al., 2021). 
 

MÉTODO 
Trata-se de uma revisão bibliográfica acerca do impacto do retorno das aulas durante a pandemia por coro-
navírus em crianças entre 6 a 10 anos e a atuação possível do psicólogo diante do retorno. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A pandemia por corona vírus trouxe uma grande ameaça à saúde mental da população, especialmente às 
crianças que se encontram em um processo de crescimento e socialização. Entretanto, o processo pandê-
mico, envolvendo o distanciamento social e isolamento, tendem a trazer estressores e danos sentimentais 
às mesmas, visto que o fechamento das escolas ocorreu de modo repentino, quebrando a rotina delas e 
ingressando em um sistema de ensino remoto (LINHARES; ENUMO, 2020). Embora essas ações e medi-
das são recomendáveis e tenham tido um efeito positivo para a toda a sociedade, para as crianças, essas 
condições não foram saudáveis, considerando os efeitos negativos para a saúde mental e física, em virtude 
do longo período de confinamento em casa e o fechamento das escolas (WANG et al., 2021). Assim sendo, 
cabe ao psicólogo e ao educador da criança, identificar possíveis comportamentos irregulares, desde o pe-
ríodo remoto até o retorno presencial. Somado a isso, o psicólogo deve conscientizar toda a equipe peda-
gógica sobre a importância da triagem da saúde mental (APA, 2020).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desse modo, por ser um assunto ainda pouco discutido, há necessidade de uma maior base de dados so-
bre a atuação do psicólogo mediante ao retorno às aulas presenciais, para que seja possível compreender 
sobre o estado mental da criança enquanto está realiza o retorno escolar.  
 

REFERÊNCIAS 
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Student mental health during and after COVID-19: How 
can schools identify youth who need support? [Website da internet] American Psychological Association, 
2020.  
LINHARES, M. B. M.; ENUMO, S. R. F. Reflexões baseadas na Psicologia sobre efeitos da pandemia CO-
VID-19 no desenvolvimento infantil. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 37, p. 200089, 2020. 
UNESCO (2020). A Comissão Futuros da Educação da Unesco apela ao planejamento antecipado. 
ace acesso contra o aumento das desigualdades após a COVID-19. [Website da internet] UNESCO, 
2020.  
WANG, Guanghai et al. Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. 
The Lancet, v. 395, n. 10228, p. 945-947, 2020. 

 



 

 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA E A ACESSIBILIDADE À PSICOTERAPIA 
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RESUMO 
A pessoa com deficiência auditiva enfrenta uma série de dificuldades ao lidar com seus conflitos e angústias, não só 
pelas suas diferenciações do suposto público ouvinte, mas pela ausência de um sistema de atendimento que se faça 
capaz de atender e contemplar sua subjetividade. O objetivo do presente projeto é verificar o nível técnico dos psicólo-
gos para atender pessoas com deficiência auditiva. Trata-se de uma pesquisa de campo, quali e quanti, que serão en-
trevistados psicólogos clínicos através de questionário sobre o histórico e conhecimento técnico para atender pessoas. 
Desta maneira é esperado elucidar o preparo técnico e prático do profissional de psicologia para o atendimento e acom-
panhamento de pessoas portadoras de deficiência auditiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Deficiência Auditiva; Inclusão; Psicoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 
Segundo Sassaki (1997), o processo de inclusão é o movimento de formação de pertencimento, ou seja, se 
estabeleceria na criação de ferramentas que permitam a equidade na experiência de desenvolvimento, ape-
sar da subjetividade. Ao incorporar a Psicoterapia ao assunto tratado, deve se salientar o paciente e ou 
cliente, no amparo e acolhimento de seus conflitos internos, compreendendo suas demandas individuais e 
fragilidades sociais. O objetivo do presente projeto é verificar o nível técnico dos psicólogos, em aspecto 
profissional e linguístico, para atender pessoas com deficiência auditiva. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa de campo, quali e quanti, que serão entrevistados psicólogos clínicos através de 
questionário sobre o histórico e conhecimento técnico para atender pessoas. Os participantes serão convi-
dados via e-mail, tendo como critério de inclusão psicólogos clínicos com registro em conselho de classe 
ativo. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A psicoterapia para o deficiente auditivo seria dotada de inúmeras fragilidades técnicas e teóricas. De acor-
do com Neves (2008), não representaria o suficiente para a atuação do psicólogo a compreensão de Libras 
como uma segunda Língua, mas sua interpretação como forma de Linguagem. Sendo assim caberia a este, 
entender sobre a Cultura Surda, mergulhar nesse universo, delineando um contato estreito junto a tal co-
munidade. O atendimento psicológico deve salientar o paciente e ou cliente, se no amparo e acolhimento de 
seus conflitos internos, compreendendo suas demandas individuais e fragilidades sociais, proporcionando 
lhe qualidade de vida, através do respeito a integridade e dignidade do sujeito. Uma modesta parcela dos 
indivíduos surdos, tem a possibilidade de acesso ao processo psicoterapêutico, e isso ocorre não pela au-
sência de demanda por parte deste grupo, mas pela falta de profissionais realmente preparados para rece-
bê-los. 
 

RESULTADOS  
Desta maneira, espera-se revelar qual é o nível de preparo técnico e prático do profissional de psicologia 
para o atendimento e acompanhamento psicoterapêutico de pessoas portadoras de deficiência auditiva. 
Tendo como finalidade a contribuição para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, 
que visa fortalecer e elaborar métodos inclusivos e que ampliem a acessibilidade da psicoterapia para pes-
soas surdas. 
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RESUMO 
O câncer é uma doença que causa impacto significativo para pacientes e familiares, além de ser considerado um pro-

blema de saúde pública causador de danos físicos e psicossociais, sobretudo em estágio avançado. O presente estu-

do teve como objetivo identificar os efeitos das intervenções psicológicas em pacientes adultos oncológicos em estágio 

avançado. Refere-se a uma pesquisa não sistemática da literatura, nas bases de dados eletrônicas SciELO, PubMED, 

PsycINFO e LILACS, entre os anos de 2017 a 2021. Foram incluídos os artigos envolvendo pacientes oncológicos 

adultos em estágio avançado, e excluídos os que não apresentavam os efeitos de intervenções psicológicas. Os resul-

tados demonstram uma carência de pesquisas sobre o tema, sendo que foram incluídos e analisados apenas (N=3). A 

análise apontou para um consenso da literatura sobre os efeitos positivos das intervenções psicológicas (N=03), sobre-

tudo quando associadas às medidas farmacológicas com o objetivo de controle da dor e qualidade de vida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Paciente Oncológico. Estágio Avançado de Câncer. Intervenção Psicológica.  

 

INTRODUÇÃO 
O câncer é uma doença que causa impacto no âmbito da saúde pública, em nível mundial, devido ao risco 
que oferece a vida de seus portadores. Diante desse quadro clínico, a terapia ofertada é a paliativa (SILVA 
et al., 2019). Dessa forma, o objetivo do presente estudo é identificar os efeitos de intervenções psicológicas 
em pacientes adultos em estágio avançado de câncer. 

 
MÉTODO 

O presente estudo trata-se de uma revisão não sistemática da literatura, que avalia os artigos publicados 
entre os anos de 2017 a 2021 nas bases de dados eletrônicas: SciELO, PudMed, Psycinfo, LILACS, e BVS. 
As palavras chaves utilizadas foram: ‘’Paciente Oncológico”; “Estágio Avançado”; “Intervenção Psicológica”. 
Foram incluídos, os artigos que apresentam os efeitos das intervenções psicológicas em pacientes oncoló-
gicos em estágio avançado. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram encontrados 430 artigos, sendo que foram excluídos 427 por não atenderem aos objetivos, e N=03 
seguiram para análise. Os resultados indicam que há uma carência de pesquisas sobre o tema, e apontam 
(n=3) para os efeitos positivos de intervenções psicológicas em pacientes oncológicos em estágio avança-
do. Assim, as análises dos estudos sugerem que o controle da dor, qualidade de vida e melhor enfrenta-
mento da doença apontam para efeitos positivos, sobretudo se associados à intervenção psicológica e far-
macológica. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise dos artigos indica que os efeitos das intervenções psicológicas corroboram para a qualidade de 

vida, assim como o controle da dor, principalmente quando associadas a medidas farmacológicas. Apesar 

dos artigos apontarem para resultados positivos das intervenções psicológicas, identificou-se a carência de 

estudos com a descrição dos instrumentos utilizados para a avaliação, bem como de protocolos específicos 

para o tratamento dos casos clínicos avaliados.  
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FATORES QUE MANTEM MULHERES EM RELACIONAMENTOS ÍNTIMOS COM VIOLÊNCIA 
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RESUMO 

O relacionamento abusivo precisa de vários fatores para o seu ciclo, sair dele não é tão simples, pois envol-
ve fatores financeiros, culturais, raciais, religiosos, emocionais e também psicológicos; essas vitimais por 
mais que tenham redes de apoio, ainda não estão estruturadas de forma que garanta segurança e moradia. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Violência.  Mulher. Relacionamento. 
 

INTRODUÇÃO 
A violência contra a mulher além de destruir milhares de vidas e causar sofrimento a todos os envolvidos, 
gera danos físicos e sofrimento psicológico incluindo depressão e comportamentos suicidas, assim sendo, 
relacionado as mais diversas perspectivas teóricas, relato de mulheres vítimas de violência, relatos de pro-
fissionais da saúde, relatos de agressores, provenientes de uma revisão narrativa da literatura, torna-se 
necessário demonstrar alguns aspectos que mantem mulheres em relacionamentos íntimos com violência. 

 
METOLOGIA 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura acerca do relacionamento abusivo por parceiro íntimo, visan-
do abordar os principais motivos que dificultam as mulheres de se desvincularem desta relação. 
 

DISCUSSÃO 
Algumas mulheres não identificam que estão sofrendo abusos, se dedicam ao matrimônio e se culpam por 
não atingir a expectativa do parceiro, elas estão tão acostumadas a vivenciar um ambiente com constantes 
conflitos, no qual expressam uma convivência encoberta pelo dominado, o aprisionamento enraizado oculta 
os sentimentos de negação. (MONTEIRO; SOUZA, 2007). 
A teoria de que o ciclo da violência conjugal é composto por três fases, sendo elas: "Aumento de tensão”, 
"Ataque violento ou fase da explosão” e “Lua de mel”. (RAZERA; FALCKE, 2017). 
Alguns agressores ao manifestam-se como injustiçados, sentem-se feridos em relação ao seu local de auto-
ridade. Para eles as causas são baseadas em uma exterioridade absoluta e incontrolável, na qual a compa-
nheira se torna ameaçadora. (VIEIRA, 2018). 
Várias são as motivações das mulheres para permanecerem no relacionamento violento, onde estão funda-
das em três categorias, sendo elas: força do patriarcado e a busca de um salvador, os sonhos do amor ro-
mântico e por fim categoria dos ganhos secundários. (PORTO; BUCHER-MALUSCHKE, 2014). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É necessário que se desmistifique a ideia do senso comum de que “a mulher apanha porque gosta”, e sim, 
entender a dinâmica familiar e dar o suporte necessário, para que possibilite a denúncia por meios legais do 
agressor, além da procura por um atendimento psicológico. 
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NEUROCIÊNCIA E PSICOLOGIA: qual é a relação do cérebro para respostas emocionais? 
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RESUMO 
O cérebro humano é uma das maiores riquezas, com a capacidade de armazenar informações e emoções. A neuroci-
ência através do sistema límbico busca entender a funcionalidade do sistema neural, e as emoções; e como o tratamen-
to psicoterápico corrobora para as avaliações as respostas de regulação emocional.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Neurociência, regulação emocional, psicoterápico.  

 

INTRODUÇÃO 
Com os avanços a neurociência tem destacado nas descobertas da relação mente-cérebro, e com esses 
avanços tem evidenciados que o desenvolvimento neural está relacionado com a interação social, e a regu-
lação das emoções diante de estratégicas seja consciente ou inconscientes para resposta emocional. Desta 
forma, o sistema nervoso está propicio a adaptar-se a mudança nas relações sociais (ALVARENGA, COU-
TO, SILVA, 2013; MOCAIBER et al, 2008). 
O presente estudo busca como objetivo entender a relação do cérebro e a regulação de respostas emocio-
nais no processo psicoterápico com a utilização das técnicas da TCC, segundo Paquette (2003) “mudando a 
mente, modificará o cérebro.” 

 
METODOLOGIA 

O presente estudo refere-se a uma revisão bibliográfica sistêmica, a partir das bases de dados Periódicos 
Eletrônicos em Psicologia tais como: Scientific Library On Line (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicolo-
gia (Pepsico), National Library of Medicine (Pubmed), Google acadêmico, e utilização de livros. Procuramos 
analisar os artigos que fossem apropriados com o tema estudado, dentro da abordagem teórica que será 
realizada. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A neurociência apresenta as funções cognitivas emocionais, sensoriais e comportamentais sendo mediadas 
por circuitos encéfalo. Assim, o centro executivo do cérebro, o córtex pré-frontal, coordena a ligação entre 
as áreas límbicas e associação sensoriais, e desse modo a informação do ambiente externo e os processos 
emocionais e motivacionais, sobrevivência do organismo para a regulação emocional do comportamento. 
Sento assim também responsável pelos pensamentos abstratos e simbólicos, pelo planejamento e ações 
futuras. Desta forma, o cérebro e programado para detectar perigos, a amigdala e essencial nesse proces-
so, a neurociência tem descoberto que a amigdala apresenta estrutura importante no medo condicionado. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os estudos contribuem para a eficácia nos processos psicoterápicos e a modificação do circuito neural dis-
funcional associado ao transtorno de ansiedade, para a regulação emocional. 
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TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTI-
MAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL: uma revisão não sistemática da literatura 
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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo identificar sintomas de TEPT em vítimas de violência sexual. Trata-se de uma 
revisão não sistemática da literatura, nas bases de dados eletrônicas SciELO, PubMed e PePSIC, utilizando-se os des-
critores “Transtorno de Estresse Pós Traumático” e “Violência Sexual Infantil”. Foram incluídos artigos brasileiros publi-
cados entre 2009 a 2019, envolvendo os sintomas de TEPT desencadeados por episódios de violência sexual em crian-
ças e adolescentes. Foram excluídos, os estudos que apresentam outros transtornos mentais; outra faixa etária; ou 
outros tipos de violência. Os resultados demonstram que existe uma ausência do tema na literatura, sendo encontrado 
um número limitado de estudos (N=04) que associam o TEPT aos episódios de violência. As manifestações do TEPT na 
infância apresentam peculiaridades que dificultam o diagnóstico, sendo necessário uma avaliação interdisciplinar, com 
foco nos sintomas clínicos que estejam associados ao trauma vivenciado e também propor medidas de prevenção e 
avaliação desse diagnóstico.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno de Estresse Pós Traumático. Violência Sexual Infantil. 

 

INTRODUÇÃO 
O abuso sexual infantil é uma forma de violência que envolve poder, coação e/ou sedução (Araújo, 2012). O 
TEPT, por sua vez é caracterizado pela exposição a um ou mais eventos traumáticos, que podem afetar a 
qualidade de vida (LIPP, 2018). Este estudo tem como objetivo identificar sintomas de transtornos de es-
tresse pós-traumático em crianças vítimas de violência sexual infantil. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo trata-se de uma revisão não sistemática da literatura que avalia os artigos publicados 
entre 2009 e 2019 nas bases de dados eletrônicas: SciELO, PubMed e PePSIC. Os descritores utilizados 
foram: “TEPT” e “Violência Sexual”. Foram incluídos no estudo artigos que apresentam dados relacionados 
aos sintomas de TEPT desencadeados em decorrência de episódios de violência sexual, e excluídos os 
estudos que apresentam outros transtornos mentais; outra faixa etária; ou outros tipos de violência. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
Foram encontrados 132 artigos, e excluídos 123 por não atenderem aos objetivos da pesquisa. Os demais 
foram incluídos, sendo que N=04 artigos (5,28%) seguiram para a análise. Os resultados indicam que há um 
número reduzido de estudos publicados nos últimos dez anos envolvendo a avaliação dos sintomas de 
TEPT em crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual (N=04), sendo que tais estudos não seguem 
critérios relacionados à delimitação de idade e suas peculiaridades. Os sintomas emocionais desencadea-
dos em decorrência desses episódios podem variar, o que pode dificultar a identificação de transtornos 
mentais como TEPT, sendo necessária uma avaliação interdisciplinar, com foco nos sintomas clínicos que 
estejam associadas ao trauma vivenciado.Considerando-se a relevância do tema, poucos são os estudos e 
pesquisas científicas que possam colaborar para propor novos modelos de diagnóstico e tratamento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
As manifestações do TEPT na infância apresentam peculiaridades que dificultam o diagnóstico, o que indica 
a necessidade de uma avaliação interdisciplinar com foco aos sintomas clínicos, bem como pautadas em 
instrumentos que indiquem que as alterações psicológicas estejam associadas ao trauma vivenciado.  
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ORÇAMENTO PÚBLICO: INSTRUMENTO PARA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
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RESUMO 
O presente resumo expandido tem por objetivo compreender e analisar a importância do Orçamento Público como ins-
trumento de planejamento e efetivação das políticas públicas visando objetivar acesso aos bens e serviços públicos no 
campo dos direitos humanos. Neste sentido, a responsabilidade de elaborar a proposta orçamentária é da administra-
ção pública, que deve conduzir esse processo de maneira democrática e participativa, buscando estratégias para o 
atendimento das demandas sociais apresentadas pela população. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Orçamento Público. Financiamento. Políticas Públicas 

 

INTRODUÇÃO 
O orçamento público é o instrumento da administração pública indispensável para a gestão das políticas 
públicas e expressa o planejamento das condições financeiras relacionadas às funções de gestão e financi-
amento para a prestação de bens e serviços públicos aos cidadãos e cidadãs. Sua elaboração requer a 
definição de diretrizes, objetivos e metas; a previsão da organização das ações; o cálculo da provisão de 
recursos; a definição da forma de acompanhamento das ações; e a revisão crítica das propostas dos pro-
gramas, dos processos e dos resultados. 

 
METODOLOGIA 

Realização de revisão literária através dos procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
É por meio do orçamento público, uma fonte intensa de debate e disputa, que se busca extrair tributos da 
sociedade, destinar e alocar recursos públicos para investimento nas políticas públicas. A Constituição Fe-
deral de 1998 deu grandes avanços em termos de orçamento público, antes de 1988 não havia expressão 
de participação do Congresso no debate sobre financeiro e orçamentário o que cabia ao parlamento era 
homologar ou não o orçamento definido pelo Poder Executivo. Do ponto de vista do ciclo orçamentário é a 
ampliação do próprio conceito de orçamento público, não mais citado apenas na Lei Orçamentária Anual 
(LOA), mas trazendo a ideia do planejamento para dentro do orçamento público, refiro-me a uma parte des-
se ciclo orçamentário que é o Plano Plurianual (PPA), que vai expressar muito mais uma parte da política de 
governo, uma política do Estado que ultrapassa, inclusive, o mandato do chefe do Poder Executivo, para 
uma tentava ainda distante, numa visão de médio e longo prazo de alocação dos recursos públicos. De 
acordo com SALVADOR, (2010 p.175-176): no tocante à questão do planejamento, isso ocorre pela criação 
de duas peças orçamentárias: O PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Com isso, a partir da 
Constituição Federal de 1988, o ciclo orçamentário é composto pelo PPA, pela LDO e pela LOA. O objetivo 
principal dessas leis é integrar as atividades de planejamento e orçamento visando garantir o financiamento 
e execução das políticas governamentais nos municípios, estados e em âmbito nacional. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O orçamento público se não limita a uma peça técnica ou instrumento planejamento financeiro e orçamentá-
rio dos investimentos públicos, também não é somente de responsabilidade dos contabilistas e economistas 
é um instrumento importante de gestão e controle social das políticas públicas. Neste sentido, o financia-
mento é entendido como processo político e técnico, decorre das escolhas, preferências e decisões toma-
das pelos agentes do âmbito político. Nessa condição, o financiamento público é um elemento fundamental 
no estudo das políticas sociais, pois reflete a correlação de forças sociais e políticas e os interesses envol-
vidos na apropriação dos recursos públicos. 
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28 ANOS DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS).  
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RESUMO 
A gestão social é tema recente na agenda da sociedade brasileira. Neste artigo, concebido como roteiro de um resumo, 
reflete, com base em pesquisas bibliográfica e documental, sobre alguns desafios presentes no processo de consolida-
ção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O SUAS tem três argumentos, que são estruturadores da aborda-
gem: o primeiro reconhece os importantes avanços na construção de uma política de assistência social fundada no 
paradigma do direito; o segundo adverte para os obstáculos presentes nessa trajetória, ressaltando a fragilidade de 
compromissos políticos entre alguns gestores e as ameaças silenciosas do assistencialismo; e o terceiro considera que 
o sucesso da gestão do SUAS pressupõe uma ampla estratégia nacional cujo pressuposto é a cooperação federativa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: LOAS; SUAS; Assistência Social; Assistencialismo. 

 

INTRODUÇÃO 
Este resumo expandido é sobre Gestão Social e o Sistema de Proteção Social Brasileiro. Mais concreta-
mente, o objetivo deste resumo é desmistificar e entender como o SUAS opera, por meio da Lei Nº 8.742 de 
7 de dezembro de 1993 conhecida como Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).  
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e algumas experiências vividas em campo de trabalho. O 

artigo está estruturado de forma que possibilite o entendimento de suas complexidades e subjetividades, 

acerca do direito à proteção social.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O resumo discorre sobre a rede de proteção social não contributiva da política pública de assistência social, 

amparada LOAS/1993 e operacionalizada pelo SUAS que foi deliberado em 2004 e implantado em todo 

território brasileiro em 2005.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir desse resumo, fica evidente a importância da LOAS e de todos os direitos socioassistenciais, asse-

guradas pelo SUAS, para a manutenção da distribuição da riqueza nacional e, também, como garantia de 

uma vida mais justa para todos. É inegável o avanço que tivemos desde a sanção da lei, mas também fica 

gritante a negligência do Estado perante suas obrigações, previstas na Constituição Federal de 1988. Dito 

isto, cumprimos todos os objetivos que nos tínhamos propostos, visando o entendimento e esclarecimento 

acerca do assunto. Este trabalho foi de suma importância uma vez que nos permitiu entender melhor a rede 

de assistência social.  

.  
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RESUMO 
O presente estudo, teve como objetivo apresentar a organização que está interligada com o Estatuto da Criança e Ado-
lescente, promovendo serviços direto a esse público, sendo uma instituição pública, equipara pela Secretária do Esporte 
e Lazer, através da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Organização, serviços, instituição, público. 

 

INTRODUÇÃO 
O Centro Esportivo Integrado Eldorado, é um projeto municipal, que oferece atividades e modalidades es-
portivas gratuitamente a mais de 40 anos a toda população de São José do Rio Preto, incluindo crianças e 
adolescentes. Procurando sempre despertar o interesse em aumentar o contato da população com o espor-
te e lazer.  

  
METODOLOGIA 

Foram usados levantamentos bibliográficos, legislações, artigos para que selecionasse conceitos que trou-
xessem ao texto melhores argumentos e meios eletrônicos para que o levantamento das informações pu-
desse ser feito.  
 

 DISCUSSÕES 
 e acordo com os estudos “os desafios da gestão Municipal” feito pela MACROPLAN, São José do Rio 
Preto foi eleita a segunda melhor cidade entre as maiores do país. A cidade possui serviços que visam a 
socialização dos seus habitantes e que possam ter acesso de forma simples e gratuita, com parcerias de 
Secretarias capacitadas para oferecer esses serviços. Uma delas é o Centro Esportivo Eldorado, que está a 
mais de 40 anos na cidade, oferecendo a mais de mil pessoas diárias, com espaços para ser ofertados di-
versas atividades esportivas e lazer, possuindo três quadras de diversas formas e uma piscina, oferta ativi-
dades para pessoas PCD, com parceria com o CAD (clube Amigos dos deficientes). Contando com esportes 
de combates, tendo danças de diversos ritmos. Conta com salão social e cozinha comunitária, ficando aber-
ta aos finais de semana para a comunidade. Todas elas são oferecidas de forma gratuita à população pela 
Secretária do Esporte e Lazer, atendendo todos os públicos, desde o infantil a terceira idade. Sendo assim, 
o vigente trabalho, busca apontar organizações que vão de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescen-
te, onde dispõe, se no município possuem serviços ofertados para a proteção integral dessas crianças e 
jovens, pois diante da Lei Federal 8.069/1990, o Estado estabelece direitos e deveres pelos mesmos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Posto isto, conseguimos entender a importância desse complexo e os seus serviços ofertados, pela garantia 
dos direitos das Crianças e Adolescentes, amparadas por Lei, onde elas têm o direito individual, de cunho 
fundamental ao esporte e à cultura, citado no Art. 3º, com serviços que cheguem até elas, oferecidas de 
forma prática e humanizada. Sendo assim, possibilitou entender suas funções específicas, e compreender 
serviços ofertados na cidade de cunho importante para a sociedade. 
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RESUMO 
Neste resumo apresentaremos a Associação Alarme uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que atende crianças e 
adolescentes em situações de risco e vulnerabilidade social. A Associação Alarme é uma organização amparada pelo 
Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente (ECA), sendo a mesma uma organização privada sem fins lucrativos, 
que tem por objetivo oferecer os seguintes serviços: educação, lazer e serviços de convivência e fortalecimento para os 
crianças e adolescentes e seus familiares.      
 
PALAVRAS-CHAVE: organização da sociedade civil, serviço públicos parceirizados, direitos da criança e do adolescen-

te.    
 

INTRODUÇÃO 
A Associação Alarme é uma organização que está na cidade de São Jose do Rio Preto a mais de 60 anos é 
uma associação muito procurada por oferecer gratuitamente serviços socioeducativos para as crianças e 
adolescentes.   

 
METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica utilizando de artigos científicos publicados em periódicos do Curso de Serviço Social 
de instituições de Ensino Superior (IES), cujas fontes são consideradas seguras, e foram acessadas por 
meio de comunicação eletrônica, para o desenvolvimento do trabalho. 
 

DISCUSSÕES 
A Secretaria de Assistência Social do Município de São José do Rio Preto-SP é responsável pela gestão da 
política municipal de assistência e atua de forma integra com organizações públicas e organizações da so-
ciedade civil que integram a rede sócio assistencial do município.  A Associação Alarme, tem por finalidade 
o desenvolvimento de protagonismo e da autonomia a convivência familiar ou comunitários a partir de inte-
resses de demanda e a preservação de 3 valores, humanos básicos, sobrevivência, convivência e trans-
cendência.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Levando-se em considerações esses aspectos concluímos que o instituto alarme baseia nas leis com o 
objetivo de alcançar a proteção integral da Criança e do Adolescentes, citado no Art 1º oferecendo os servi-
ços de uma forma pratica e humanizada, para compreender sua importância com garantia e sucesso.  
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RESUMO 
No presente resumo, pesquisamos o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e a Associação ALARME, 
sendo o CRAS uma organização pública e o ALARME uma Organização da Sociedade Civil (OSC). Ambas organiza-
ções atuam no campo da proteção social brasileira. Ficam localizadas em São José do Rio Preto, município brasileiro 
localizado no interior do estado de São Paulo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Proteção social, organizações, assistência social. 

 

INTRODUÇÃO 
O objetivo dos serviços ofertados pelo CRAS é contribuir com a redução de ocorrências das situações de 
vulnerabilidade e risco social, prover o acesso ao conjunto dos serviços e benefícios socioassistenciais e 
outras políticas públicas. Já o objetivo da Associação Alarme é educar de forma transformadora e integral, 
despertando a evolução social e humana.  

 
METODOLOGIA 

Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, buscando informações nas legislações, livros, artigos e 
periódicos eletrônicos.   

 
DISCUSSÕES 

Oferta de Serviços de Proteção Social do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), oferta ações parcei-
rizadas com a OSC supracitada que atua nas áreas de Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e 
Patrimônio e atende crianças e adolescentes de 06 a 14 anos integrando a rede socioassistencial do SUAS 
no município de São José do Rio Preto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica elucidado que a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) preconiza o SUAS e materializa a rede 
socioassistencial integrada por organizações públicas e organizações da sociedade civil que ofertam bene-
fícios e serviços socioassistenciais. Ressalta-se a importância do CRAS e da Associação Alarme no acesso 
a proteção social. Este trabalho nos permitiu aperfeiçoar competências de estudo e pesquisa, contribuindo 
para o conhecimento no processo formativo. 
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RESUMO 
O presente artigo objetiva apresentar o trabalho da organização que através de seus serviços ofertados atua na defesa 
dos direitos das pessoas com deficiência. Também traz a reflexão do conceito de deficiência e a necessidade de se 
garantir acessibilidade e, consequentemente, inclusão social para todos. Além disso, evidencia a proteção social como 
direito garantido pela Constituição Federal de 1988.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade; Inclusão Social; Pessoa com Deficiência.  

 

INTRODUÇÃO 
Muito se discute sobre a importância da efetivação dos direitos das pessoas com deficiência e, para que 
haja a provisão das condições necessárias para a acessibilidade e inclusão dessa população em todo e 
qualquer espaço, é necessário ter o entendimento de que essa questão é tão social quanto biológica. Diante 
disso, esse presente estudo tem o objetivo de apresentar uma iniciativa privada sem fins lucrativos da cida-
de de São José do Rio Preto que busca garantir a inclusão e proteção social de pessoas com deficiência da 
região.  

METODOLOGIA 
Para construção do estudo, realizamos levantamento bibliográfico e documental com a leitura e síntese de 
textos, livros e legislações. 
 

DISCUSSÕES 
O conceito de deficiência passou por muitas transformações ao longo da história. Hoje deficiência é obser-
vada também pela falta de acessibilidade e equidade; barreiras sociais, institucionais, falta de estrutura ou 
serviços que impedem pessoas de acessar espaços que são de direito. Não se trata de uma lesão no corpo, 
um problema de saúde a ser resolvido ou uma anormalidade, e sim da falta de condições que promovam a 
inclusão social, bem-estar e proteção social de pessoas com deficiência. Como previsto na Constituição 
Federal de 1988, a pessoa com deficiência tem direito à habilitação e à reabilitação. Uma organização da 
Sociedade Civil que oferece tratamento de reabilitação para pacientes com deficiências físicas incapacitan-
tes, motoras e sensório-motoras é a Rede Lucy Montoro. Criada pelo Governo do Estado de São Paulo, a 
organização conta com estrutura de alta tecnologia e profissionais de diversas especialidades. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As políticas sociais são muito importantes para a garantia de direitos das pessoas com deficiência e para 
que mudanças sociais possam, de fato, acontecer. Organizações como a Rede Lucy Montoro são exemplos 
de iniciativas que trabalham para a defesa dos direitos e promoção da inclusão social. A luta por direitos e 
por acessibilidade deve ser de todos para todos, para que a realidade não seja mais excludente para nin-
guém. 
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RESUMO 
Este resumo expandido tem como objetivo expor o trabalho da organização que através dos serviços ofertados na defe-
sa dos direitos e proteção de pessoas com deficiência. Também apresenta reflexão sobre o conceito de deficiência e a 
importância da garantia de acessibilidade e da inclusão social. Ainda, indica a proteção social como direito garantido 
pela Constituição Federal de 1988. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade; inclusão Social; Pessoa com Deficiência. 

 

INTRODUÇÃO 
A importância da consumação dos direitos às pessoas com deficiência é uma temática muito discutida, para 
a compreensão das condições necessárias para acessibilidade e inclusão social, a expansão do conheci-
mento para toda a população é essencial para entender que aborda temáticas sociais e biológicas. Sendo 
assim, este artigo apresenta a organização da sociedade civil presente na cidade de São José do Rio Preto, 
que busca garantir a inclusão e proteção social de pessoas com deficiência da região. 

 
METODOLOGIA 

Para construção do estudo, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental com a leitura e síntese de 
textos, livros e legislações. 
 

DISCUSSÕES 
O conceito de deficiência passou por muitas transformações ao longo da história. Hoje deficiência é obser-
vada também pela falta de acessibilidade e equidade; barreiras sociais, institucionais, falta de estrutura ou 
serviços que impedem pessoas de acessar espaços que são de direito. Não se trata de uma lesão no corpo, 
um problema de saúde a ser resolvido ou uma anormalidade, e sim da falta de condições que promovam a 
inclusão social, bem-estar e proteção social de pessoas com deficiência. A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), uma organização da sociedade civil que atua na defesa e garantia de direitos, 
promove atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, atua em mais de 2 mil municípios 
no Brasil, oferece capacitação profissional, educação, acompanhamento em saúde, e combate a possíveis 
situações de violência e exploração, concedendo acolhimento e espaço seguro para pessoas com deficiên-
cia. 
 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 
Iniciativas como da APAE são de extrema importância para a efetivação dos direitos e inclusão social das 
pessoas com deficiência. É dever de todos empenhar-se para combater a realidade supressória e instaurar 
uma realidade com direitos e acessibilidade a todos. É necessário que todas as pessoas tenham o direito de 
participar das várias interações de seu ambiente, sem sofrer com obstáculos ou qualquer tipo de preconcei-
to por parte das outras pessoas. 
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RESUMO 
Estudo bibliográfico sobre o uso imoderado de álcool entre as mulheres, utilizando como referencial teórico os determi-
nantes sociais na saúde e estudos sobre a dependência de bebida alcoólica entre as mulheres. O objetivo geral foi 
conhecer os fatores que designam a doença alcoolismo e sua gravidade como problema de saúde pública entre as 
populações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alcoolismo. Mulheres. Determinantes sociais. Alcoolismo Feminino.  

 

INTRODUÇÃO 
Determinantes sociais de saúde, são indicadores que podem contribuir também, para considerar o alcoolis-
mo como grave problema de saúde pública entre as populações, que envolve vários fatores da dinâmica 
cotidiana, especificamente da mulher.   

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica, estabelecido como objeto de estudo o uso imoderado de álcool entre as mulheres. O 
referencial teórico utilizado foram os determinantes sociais na saúde e estudos sobre a dependência de 
bebida alcoólica entre as mulheres 

DISCUSSÕES 
O conceito de determinantes sociais de saúde (DSS) expressa, com maior ou menor nível de detalhe, que 
condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população impactam e se relacionam com sua 
situação de saúde. Para FIOCRUZ, são características socioeconômicas, culturais e ambientais de uma 
sociedade que influenciam as condições de vida e trabalho de todos os seus integrantes Trata-se da evolu-
ção sócio-histórica da sociedade e consequentemente o entendimento da comunidade científica e de saúde, 
sobre o processo saúde-doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como DSS as condições 
sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Embora com variações à compreensão sobre os mecanis-
mos que acarretam iniquidades de saúde, podem contribuir, mas não podem ser avaliados somente pelas 
doenças geradas, pois vão além, influenciam as dimensões do processo de saúde das populações, do pon-
to de vista do indivíduo e coletividade (FIOCUZ, 2011). Tais ponderações, podem ser aplicadas na discus-
são sobre o alcoolismo feminino, se considerarmos que a bebida alcoólica é usada muitas vezes como uma 
válvula de escape as condições de sobrecarga de tarefas e responsabilidades cotidiana, as exigências do 
mercado de trabalho, os padrões de comportamento e beleza divulgados e propagados pelos veículos de 
comunicação e músicas, que reafirmar uma atitude considerada culturalmente e socialmente aceitável. Em-
bora os problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas sempre foram mais comuns entre os 
homens, estudos apontam crescimento do consumo entre as mulheres com diferentes motivações para 
ingestão. Entre as mulheres destaca-se a solidão mesmo que acompanhadas, desanimo, melancolia, ansi-
edade ou entediadas, indicam que ficam mais leves e alegres com o efeito do álcool. (BIANCO, IMERCIO, 
KORTE e OSHIMA, 2015). As mudanças no papel social da mulher nas sociedades têm sido apontadas 
como uma das possíveis explicações para a diminuição dessa diferença entre homens e mulheres, além as 
situações de agravos associados a transtornos diversos e estresse pós-traumático.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os estudos apontando que o beber feminino está relacionado aquilo que chamamos de válvula de escape, 
com o objetivo de proporcionar algum tipo de alivio, podendo ser observado a sobrecarga e cobrança que 
as mulheres sofrem, bem como o ambiente de seu convívio social com padrões imposto por uma sociedade 
conservadora e machista. 
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RESUMO 
Com o aumento das desigualdades sociais em nosso país, podemos enxergar uma triste situação que vem afetando as 
famílias brasileiras de baixa renda, ou seja, as famílias mais pobres que são afetadas todos os dias pela desigualdade 
social e econômica em nosso país. E em decorrência dessa dura realidade observa-se o aumento da exploração do 
trabalho infanto-juvenil, que surgiu ainda no passado, porém ainda está presente na realidade dos dias de hoje. Nessa 
direção, o presente estudo compreender e analisar os efeitos da desigualdade social que acaba causando do trabalho 
infantil no Brasil, como interfere na vida social e no crescimento de uma criança e adolescente, reproduzindo a pobreza 
e afastando das possibilidades de crescimento social e intelectual.  
 
PALAVRAS-CHAVE: desigualdade social, trabalho, famílias. 

 

INTRODUÇÃO 
O aumento desigualdade social que traz como resultado um grande índice de pobreza, é uma realidade que 
abrange em larga escala o nosso país. Essa relação desigual tem proporcionado vários impactos na socie-
dade, afetando as maiorias das famílias de baixa renda, como a dificuldade aos acessos e a perda de al-
guns diretos básicos de um indivíduo. E esse impacto é uma realidade vivenciada por milhões de brasilei-
ros, contribuindo para a evolução das expressões da questão social. Com o aumento estrutural do desem-
prego, as famílias brasileiras enfrentam dificuldades para se sustentar e se reproduzir em sociedade, fato 
que compromete diretamente as condições de subsistências dos segmentos populacionais mais empobreci-
dos. Em decorrência de tamanha dificuldade para subsistência das famílias, acaba surgindo grandes pro-
blemas sociais, e um deles é a exploração do trabalho infanto-juvenil, esse problema social consolida-se 
como uma grave expressão da questão social atual. 

 

METODOLOGIA 
O estudo utilizou pesquisas bibliográfica e documental para a sustentação e conceituação do assunto abor-
dado. 
 

DISCUSSÕES  
Compreendemos que cada dia mais encontramos adolescentes expostos a vulnerabilidade e risco do traba-
lho. Segundo o ECA a idade permitida para trabalhar como jovem aprendiz seguindo todas a normas é a 
partir dos 14 anos. Quando a criança e adolescente começa a trabalhar antes dessa idade, acaba apresen-
tando dificuldade no processo de educação, podemos encontrar muitos meninos e meninas que não encon-
tram mais tempo para brincar e muitas das vezes essas situações afetam o sistema psicológico, pois o Ser 
está em crescimento e está pulando etapas dessa fase. Com a crise econômica atual que estamos vivendo 
e com o aumento do desemprego no país, esse índice de adolescente que vão para ruas em busca de en-
contrar um meio para ajudar suas famílias vai crescer cada vez mais. O trabalho precoce é prejudicial ao 
desenvolvimento físico e psicológico, colocando em risco a vida e não gerando exatamente uma renda pro-
metida. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do estudo apresentado, podemos refletir que o trabalho infantil está presente na história da nossa 
sociedade e se trata de uma das maiores questões sociais do Brasil. Podemos afirmar que é necessário que 
o Estado olhe para essas famílias, crianças e adolescentes na qual estão expostas cada dia mais a situação 
de pobreza. É preciso investimento em políticas públicas sociais voltadas a segurança dos direitos sociais 
das famílias, crianças e adolescentes. Especialmente, para população que mais sofre com os impactos da 
sociabilidade capitalista, como apontamos no decorrer deste trabalho, a falta de campos empregatícios, 
baixa remuneração e relações de trabalho informal, contribuem para não subsistência por meio do trabalho  
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RESUMO 
O presente estudo tem por objetivo refletir e analisar a operacionalização da política pública de assistência social por 
meio do SUAS-Sistema Único de Assistência Social, pela perspectiva das competências da gestão: organização e exe-
cução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais consolidando um sistema de proteção social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Assistência Social, SUAS, Gestão e Proteção Social. 
 

INTRODUÇÃO 
O SUAS descentraliza os serviços socioassistenciais nos territórios, classifica e ordena os serviços em ní-
veis de proteção (básica e especial), garante a aplicação autônoma dos recursos municipais com repasse 
automático e regular, fundo a fundo, cria um sistema nacional de informação (rede SUAS) que favorece o 
processo de transações financeiras e gerenciais. E ainda estabelece normas que estruturam as novas ba-
ses de instituições de assistência social como política de Estado.Todas as atribuições do SUAS não só tra-
duzem um novo modelo de gestão pública e socioassistencial, mas materializam os direitos socioassisten-
ciais dos cidadãos. O significativo avanço na legislação ainda não é suficiente para superar desafios postos 
à qualificação dos responsáveis por gerenciar e operacionalizar a política de assistência social. A implanta-
ção do SUAS trouxe consigo novas atribuições aos gestores e demais agentes públicos envolvidos desta 
política, uma vez que exige o compromisso com a assistência social e, por consequência, a operacionaliza-
ção do Sistema. 

METODOLOGIA 
Realização de revisão literária através dos procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A gestão pública trata de um comprometimento (público e/ou privado) com a sociedade no reconhecimento 
da cidadania, afirmando direitos sociais ofertados por meio de políticas, de programas, de acesso a bens, 
serviços e de riquezas societárias. A estrutura de gestão materializa um projeto econômico, ético e político, 
portanto, o desenho da administração de determinada política social tem interferência do compromisso polí-
tico. Na estrutura pública brasileira há diferentes projetos societários e os paradigmas e pressupostos do 
SUAS demandam, para efeito da gestão compartilhada, um caminho de convergência, sobretudo quanto 
aos seus princípios e diretrizes que se desdobram nas responsabilidades de financiamento e implementa-
ção. (LOPES; RIZZOTTI, 2013, p. 75). Gestão pública, proteção social e sistema único são elementos fun-
dantes da política de assistência social. Associam-se a estes, os princípios e diretrizes materializados na 
LOAS para garantir os objetivos da assistência social no provimento de seguranças sociais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nota-se que mesmo após 17 anos de deliberação e implantação do SUAS são inúmeros os desafios, com-
promissos e responsabilidades, carregados pelas gestões públicas para sua efetivação que perpassa pela 
apropriação e incorporação do SUAS por todos os envolvidos - usuários, trabalhadores, entidades, gesto-
res; adequação estrutural no órgão gestor da política de assistência social para garantir sustentabilidade do 
Sistema; estruturação e implementação das ações de proteção social básica e especial, de maneira inte-
grada e articulada; ampliação dos recursos financeiros para co-financiamento dos programas, projetos, ser-
viços e benefícios, nas três esferas de governo; ampliação e aperfeiçoamento do exercício do controle soci-
al, aprofundamento dos mecanismos democráticos e participativos; desenvolver a vigilância social; aprofun-
damento da intersetorialidade da assistência social com as demais políticas sociais; ampliação de sistemas 
de permanentes de informação, monitoramento e avaliação da política de assistência social; investimento 
na capacitação dos atores na direção da capacitação continuada, dentre outros. Apoiado em Nogueira 
(2004) sem dúvida, o maior desafio da gestão institucional em qualquer contexto de mudança “é dar curso a 
uma dinâmica de reforma intelectual e moral que tenha potência para criar novas hegemonias” assim como 
também novas circunstancias, valores, compromissos, posicionamentos, atuações no espaço da gestão e 
por gestores. 
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RESUMO 
Estudo bibliográfico sobre movimentos sociais, com objetivo de apresentar a contribuição do Movimento da Zona Leste 

(SP) às lutas pela saúde da população, ocorrido nas capitais e grandes cidades a partir de 1976. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Movimento social; Zona Leste; Movimento saúde.  

 

INTRODUÇÃO 
Com suas bases popular, os movimentos sociais contribuiram com as lutas pelo direito à saúde, na constru-
ção e posterior consolidação do Sistema Único de Saúde/SUS como política pública. As contribuições foram 
direcionadas nas ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.  Desca-se aqui, a experiência e con-
tribuições do Movimento da Zona Leste de S.P. na década de 1970, como inicialitva popular que se trans-
formou em referência de organização para os movimento sociais na luta pelo direito a saúde como política 
pública.   

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfio realizado em publicações científicas brasileiras, ulizando livros e artigos disponíveis na 
internet, considerando a relevância do temática e das publicações.  

 

DISCUSSÕES 
O movimento da Reforma Sanitária nasce no início da década de 1970, com propostas e objetivos de mu-
danças e transformações necessárias na área da saúde, com conjunto de melhoria das condições de vida 
da população. (FIOCRUZ). A organização de movimentos poulares voltados as lutas pela saúde da popula-
ção se desenvolveram nas capitais e grandes cidades a partir de 1976, mesmo em período de repressão 
imposta pela ditadura militar em curso. Destaca-se o Movimento da Zona Leste, periferia de São Paulo, a 
partir da iniciativa do clube de donas de casa no Jardim Nordeste, ao encaminhar à Secretaria Estadual de 
Saúde a reinvindicação de serviço público de saúde no bairro. Somente em 1978 obtiveram sucesso e inica-
ram questionamentos sobre a falta de atendimento médico. Perceberam que por meio de ações coletiva 
poderiam avançar mais, organizaram a eleição do 1º Conselho de Saúde. Essa forma legitima de organiza-
ção comunitária contemplou o direito aos morados não alfabetizados de exercer o direito a votar, situação 
posteriormente incorporada na CF de 1988.  Essa experiência é reconhecida internacionalmente, pois antes 
os movimentos estavam pulverizados pelo país, sem um foco específico nas demandas dos território. Es-
tendeu-se por outras regiões, agregando a participação de médicos sanitaristas , estudantes de medicina e 
outros profissionais, contribuindo as primeiras lutas por moradia, saneamento básico, água, esgoto, ilumina-
ção, luta contra os lixões, e outros serviços públicos de direito e democratização do país. A experiência 
corroborava com as proposta da Reforma Sanitária, com entendimento da necessidade de discussões polí-
ticas para garantia de direitos, que teve como marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 
1986. As propostas do movimento da zona leste e reforma sanitária resultaram na universalidade do direito 
à saúde, oficializado com a Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
como direito de cidadania à todos os brasileiros.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O S.U.S foi uma conquista feito a muitas mãos e de sujeitos organizados coletivamente. O movimento da 
zona leste com seu pioneirismo e inicativa coletiva, demonstrou ser possível mudar a ordem social existen-
te, influenciar processos sociais e políticos, comportamentos sociais e valores, decisões institucionais de 
governos referentes a políticas públicas e participação popular nas decisões de interesse coletivo nos terr i-
tórios.   
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RESUMO 
Estudo bibliográfio para conhecer o movimento ambietalista brasileiro, inicialmente com ações coletivas individuais na 
década de 1950, posteriormente como organização coletiva consolidada com representatividade de Chico Mendes na 
década de 1970, liderança e expoente reconhecido internacionalmente foi assassinado pelas denuncias que fez sobre 
desmatamento e exploração dos povos da floresta.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Movimento ambientalista; Ambientalista; Chico Mendes.  

 

INTRODUÇÃO 
No Brasil, o movimento ambientalista se desevolveu a partir de iniciativas na década de 1950 no Rio Gran-
de do Sul e Rio de Janeiro, chamados de preservacionistas. A partir dessas primeiras organizações coleti-
vas, outras manifestações foram sendo legitimadas, dando incio ao movimento ambientalista brasileiro, 
que apresenta linhas diferentes e bandeiras de luta diversificadas. Nesse sentido estabelecemos como 
objetivo desse estudo, conhecer a formação do movimento ambietalista brasileiro e a contribuição de Chi-
co Mendes para o movimento.   

METODOLOGIA 
Estudo é resultado de pesquisa bibliográfica desenvolvida na disciplina de Serviço Social e Movimentos 
Sociais, com levantamento em livros, artigos e sites ebiografia e Tunes Ambiental . 

DISCUSSÕES 
Movimento ambiental apresenta conjunto de pensamento agregando movimentos sociais com preocupação 
com a defesa do meio ambiente, reivindicar medidas de proteção ambiental, mudança nos hábitos e valores 
da sociedade para obter uma vida sustentável. No Brasil teve início na década de 1950, com ações de gru-
pos preservacionistas, como a União Protetora do Ambiente Natural (UPAN) fundada em 1955  no Rio 
Grande do Sul, Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN) criada em 1958 no Rio de 
Janeiro com atuações na preservação da fauna e da flora. A decáda de 60 foi influenciada pelos movimen-
tos contracultural com destaque ao movimento Hippi dos EUA, que levantava questões sobre o respeito à 
natureza, ao pacifismo e a simplicidade da vida com contestação social. Com inicio do processo de liberali-
zação política e resultados da Conferência de Estocolmo em 1972, surgem grupos ambientalistas na meta-
de da década de 1970, o Greenpeace aparecia como  organização global e independente com defesa do 
meio ambiente e promoção da paz, inspirando pessoas a mudarem atitudes e comportamentos, posterior-
mente o Greenpeace no Brasil surgirá na década de 1990. Chico Mendes inicia a sua vida publicas anos 70, 
com igresso no sindicalismo e política. Filho de seringueiro, viveu no Acre, defendia a posse de terra pelos 
nativos da região, organizou lutas pacífica para impedir o desmatamento da floresta, denunciou massacre 
dos povos indígenas, criou o Conselho Nacional dos Seringueiros, fez denúncias sobre destruição da flores-
ta e pediu suspensão de financiamento para contrução da rodovia BR364 em reunião com Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) em Miami, recebeu comissão da ONU no Acre, participou de reunião no 
senado americado apresentando a destruição da floresta, expulsão dos seringueiros e recomendações, 
resultando na suspensão de financiamento e solicitação de estudos de impacto ambiental na região pelo 
BID. Participou da criação da 1ª reserva extrativista do Acre com desapropriação de fazenderios. Recebeu 
da ONU o Prêmio de Preservação Ambiental. Estava sobre proteção por ameaças de morte, quando foi 
assasinado por grupos ligados à organizações clandestinas que desmatavam a região, em dezembro de 
1988,   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Inegavel o desenvolvimento do movimento ambientalista no Brasil, protagonismo e conquistas de Chico 
Mendes e os povos da floresta. Cabe a nós,cobrar efetivação, fiscalização e avançar na luta por atitudes 
socioambientais responsáveis.  
 

REFERÊNCIAS 
FERREIRA, Celestino Roberta. Origem do Ambientalismo como Movimento Social. Revista Partes, São 
Paulo, 21 de Dez. de 2009. Disponível em: https://www.partes.com.br/2009/12/21/origem-do-ambientalismo-
como-movimento-social/. Acesso em: 23 de Set. de 2021. 

https://www.partes.com.br/2009/12/21/origem-do-ambientalismo-como-movimento-social/
https://www.partes.com.br/2009/12/21/origem-do-ambientalismo-como-movimento-social/


 

 

A VISITA DOMICILIAR COMO INSTRUMENTO INTERVENTIVO E SUAS TECNICAS PARA O 
SERVIÇO SOCIAL 

 
RODRIGUES, Danatieli; NOGUEIRA, Maria Aparecida de Souza. Discentes do curso Serviço So-
cial - UNILAGO  
 
 MAGRI, Anoel Junior. Docente do curso Serviço Social - UNILAGO  
 
 

RESUMO 
A visita domiciliar é uma ferramenta que potencializa o trabalho da assistente social com objetivos de entender e as 
condições no ambiente de conivência familiar e comunitária. As visitas domiciliares “têm como objetivo conhecer as 
condições (residência, bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos do cotidiano das suas relações, aspec-
tos esses que geralmente escapam à entrevistas de gabinete.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Visita domiciliar- Serviço social- Instrumento profissional. 
 

INTRODUÇÃO 
A visita domiciliar no âmbito da profissão é uma fermenta utilizada para compreender de forma mais clara a 
realidade das famílias e usuários dos serviços, seu cotidiano para uma intervenção mais efetiva; O serviço 
social teve que passar por diversos processos para a desconstrução das heranças que trouxe das doutrinas 
da igreja católica e nas correntes norte-americanas do funcionalismo que era de fiscalização do usuário 
pautadas no preconceito, no conservadorismo e no intuito de comprovar os fatos relatados pelos usuários. 
 

METODOLOGIA 
Os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e documental e pesquisa de 
campo em São José do Rio Preto mais precisamente no bairro Solo Sagrado I, através da aplicabilidade, 
observação e analise durante visitas domiciliares. 
 

DISCUSSÕES 
Na década de 1980 destacamos início do amadurecimento no seu questionamento critico através dos en-
contros dos documentos para a conscientização da categoria profissional, e hoje a visita domiciliar tem co-
mo finalidade de um instrumento para entender o local onde este usuário está inserido por questões cultu-
rais e socioeconômicas para também ‘’ conhecer as condições e modos de vida da população usuária em 
sua realidade cotidiana, ou seja, no local onde ela estabelece suas ‘relações do dia a dia: em seu domicílio’’ 
(Souza, 2008, p 127).  As visitas domiciliares geralmente são feitas quando precisa-se compreender melhor 
a construção social das famílias, as relações sociais estabelecidas, a dinâmica familiar e as condições de 
vida. Embora a visita domiciliar seja um dos instrumentos que são de melhor efetividade para conhecer a 
realidade do usuário, é preciso tomar cuidado pois se for malconduzida se torna invasivo, podendo gerar 
constrangimento, exposição e recusa para sua realização.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por fim vale lembrar que o instrumento da visita domiciliar é visar finalidade respeitando o código de ética 
profissional. Mesmo passando por um processo de desconstrução devemos se atentar e não usá-la como 
caráter instrumental, empirista, tradicional, mais sim, de forma e intencionalidade de compreender a realida-
de do usuário sem nenhuma forma preconceituosa, avaliativa e investigadora.  
.  
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RESUMO 
O espaço do Serviço Social no cenário educacional ainda é pouco reconhecido, mas vem sendo gradativamente con-
quistado. A introdução do assistente social no quadro de profissionais da educação e na escola pública, levantou pontos 
centrais da aproximação do assistente social ao campo educacional. No cotidiano escolar enfrenta-se complexas ques-
tões sociais que o conhecimento pedagógico não consegue enfrentar sozinho precisando de outros saberes como o do 
assistente social. Seu trabalho consiste em identificar e propor alternativas de enfrentamento aos fatores sociais, políti-
cos, econômicos e culturais que interferem no sistema educacional, de forma a cooperar com a efetivação da educação 
como um direito social e de cidadania. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Questão Social, Sociedade. 

 

INTRODUÇÃO 
A introdução do Serviço Social na política de educação aponta a importância e necessidade da sua contri-
buição e atribuições profissionais frente das demandas das questões sociais apresentadas no âmbito esco-
lar. Juntamente com a equipe multidisciplinar composta por professores, diretores, orientadores, coordena-
dores, pedagogos, os assistentes sociais colaboram positivamente para o desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento do processo educacional onde se apoia para precaver as questões sociais como o alcoolismo, dro-
gas, violência, evasão escolar, dentre outras. 

 

METODOLOGIA 
O estudo bibliográfico e documental foi escolhido como possibilidade de delimitação para construção meto-
dológica da pesquisa. Foi utilizado como referencia livros, leis e artigos científicos e legislações sobre o 
tema, apresentando a contribuição do Assistente social e um conhecimento mais amplo na área da educa-
ção.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Compreender a educação como uma Política Social que tem o compromisso de garantir direitos sociais, 
indica também uma ampliação do conceito de educação, precisando ser assimilada a partir da perspectiva 
de sua produção social e do papel que a escola assume na sociedade. O direito a educação, bem como ao 
direito ao acesso e permanência na escola tem sido garantido aos aportes legais, seja na Constituição Fe-
deral (1988), Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (9.394/96) dentre outras, tendo como finalidade a formação do sujeito para o exercício da cidada-
nia, preparação para o trabalho e sua participação na sociedade. Assim, o artigo 53 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente coloca o direito a educação, ao acesso e permanência na escola, direitos esses que, pre-
cisam ser perseguidos por todos os profissionais que trabalham em educação para garantir o pleno desen-
volvimento da criança e do adolescente, contribuindo em sua formação para exercer a cidadania. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O serviço social na educação é uma questão importante no auxílio de formação educacional. O papel do 
serviço social na educação é de administrar os problemas sociais enfrentados no âmbito educacional, onde 
muitas vezes o profissional da área possui algumas dificuldades de lidar. Podemos perceber que a presença 
do profissional de Serviço Social é importante, para que haja bom desempenho do indivíduo na área educa-
cional, é indiscutível a necessidade do Assistente Social na comunidade escolar e sociedade, que é a prin-
cipal responsável pelo sucesso do estudante.  
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RESUMO 
A instrumentalidade profissional pode ser entendida como uma propriedade e/ou capacidade que a profissão vai adqui-
rindo na medida em que concretiza objetivos. A entrevista é um dos instrumentos que possibilita e facilita a vida do 
profissional para que ele consiga chegar a determinado fim, sendo uma das instrumentalidades mais usadas por Assis-
tentes Sociais. Desta forma, o presente estudo tem o objetivo de expor as técnicas utilizadas na entrevista social ins-
trumental na profissão de Assistente Social a partir de uma revisão de literatura, identificando a importância destas 
técnicas para que o objetivo da entrevista seja atingido. Após o levantamento bibliográfico, elencaram-se sete técnicas, 
as quais, se realizadas em conjunto e com planejamento podem transformar os resultados da entrevista em interven-
ções positivas aos envolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Assistente Social; Entrevista; Instrumental; Técnicas. 

INTRODUÇÃO 
Seguindo na direção das práticas fundamentais do profissional, as entrevistas são ferramentas que possibili-
tam ao Assistente Social a consciência da relação e da interação que se estabelece entre a realidade e o 
sujeito. Nessa perspectiva, a instrumentalidade é enfatizada através do referencial teórico de pressupostos, 
competências e qualificações de desenvolvimento, considerando os objetivos a serem traçados pelo profis-
sional. 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Os materiais adotados para o fornecimento de dados foram consti-
tuídos basicamente por livros, textos, teses, artigos e outras importantes informações encontradas no cami-
nho da formação universitária. A escolha deste método relaciona-se a forma mais adequada, entendendo as 
variáveis e a autenticidade da pesquisa. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O conceito desse trabalho apresenta síntese ao embasamento teórico, analisando as questões relaciona-
das. Porém, no processo de pesquisa, foi explorado a revisão da literatura, além dos resultados coletados, 
buscando teorias que contribuam para a conclusão deste. Nessa perspectiva, conceitua a atuação dos pro-
fissionais da Assistência Social.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a instrumentalidade com o pressuposto de intervir na realidade social, pretende proporcionar 
transformação na vida dos usuários relacionada à dimensão da competência profissional apoiando no res-
peito aos princípios éticos fundamentais do Código de Ética Profissional com condição de averiguar a reali-
dade e atingir os objetivos iniciais dentro das dinâmicas do profissional.  
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RESUMO 
Esse artigo tem o intuito de relatar as precariedades dentro do cárcere em relação a maternidade e o posicionamento da 
criança logo após seu distanciamento com a genitora. Além de sensibilizar a questão da importância da relação da 
genitora com seu filho e o apontamento das dificuldades encontradas com o destino das crianças que são separadas 
das mães dentro ou fora do cárcere.   
 
PALAVRAS-CHAVE: cárcere, maternidade, filhos, acolhimento 

 

INTRODUÇÃO 
Através de buscas metodológicas e sistematizadas, evidencia-se as precariedades de um sistema prisional 
em relação a mulher gravida, além de relatar importância da genitora no crescimento de seus filhos. E abor-
dagem do destino de seus filhos logo após o desmame e a questão do acolhimento entre esses filhos de 
carcereiras.  

 
METODOLOGIA 

Para a realização desse estudo utilizamos os procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica e do-
cumental e coleta de dados sobre o objeto de estudo por meio de entrevistas técnicas.  
  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Tem-se como proposta e análise a ampliação do prazo de convivência para pelo menos um ano, prorrogado 
para um ano e meio. Observa-se a falta de comunicação entre os âmbitos civil e criminal. Às vezes a guarda 
da criança está sendo julgada e o tribunal não sabe que a mulher está presa. No exemplo extremo, o juiz 
destitui a guarda sem ouvir essa mulher, que está presa sob o poder do mesmo Estado. Algumas mulheres 
não sabem o destino que tiveram os filhos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Restou evidente na presente pesquisa, que as penitenciárias no País não têm estrutura suficiente para 
manter uma criança com qualidade de vida, os estabelecimentos prisionais não foram construídos para 
abrigar pessoas do sexo feminino, muito menos para acomodar recém-nascidos. A lei traz que a criança 
pode ficar até uma idade junto a mãe, mas, ressalta-se que raro uma criança fica em clausurado este tempo 
todo, geralmente no 6o mês de vida, ela sai do presídio, pois não há estrutura para mate-la na carceragem 
e assim indo em primeiro lugar para família extensa, porém caso a família não aceite fique a dispor a crian-
ça ir para família substituta ou uma casa de acolhimento. 
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RESUMO 
Com o agravamento da pandemia de COVID-19, fez-se necessário períodos de isolamentos e distanciamento social, 
estes por sua vez, causaram grandes impactos na rotina diária da população idosa, por serem considerada a mais vul-
nerável diante do espalhamento viral. A realização deste estudo busca analisar como o isolamento e distanciamento 
social impactou na rotina dos idosos atendidos pelo Abrigo São Francisco de Assis de Icém (ASFAI) –  Centro Dia do 
Idoso (CDI), e quais foram as implicações na rotina dos profissionais e idosos entendidos pela instituição. 
 
Palavras-chave: Isolamento social dos idosos. Envelhecimento com proteção social. Impactos da pandemia. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo abordar assuntos relacionados aos impactos causados pelo isolamen-
to e distanciamento social resultantes do agravamento da pandemia de COVID-19 (SCHUCH, 2021), no dia 
a dia da população idosa e como está realidade interferiu em sua rotina de vida, por serem considerados um 
grupo de risco suscetíveis a maiores complicações. Os dados coletados para realização desta pesquisa 
ocorreu na modalidade presencial, por meio de entrevistas programadas em parceria com o ASFAI –  CDI, 
seguindo os todos protocolos de segurança e proteção exigidos, onde foram entrevistados 5% dos Idosos 
desta instituição, buscando por meio da coleta de dados, analisar como isolamento e distanciamento social, 
impactaram no dia a dia dos idosos atendidos pelo CDI, e se tais alterações acabaram por afetar os atendi-
mentos prestados a população idosa de Icém-SP. 
 

METODOLOGIA 
Estudo de natureza descritiva e explicativa, com procedimento de pesquisa e coleta de dados, envolvendo 
5% dos Idosos do CDI, para produção teórica e documental, utilizando-se de abordagens qualitativas e se 
necessário quantitativas, que se dispõe a descrever, explicar e analisar o tema proposto. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Para evidenciar tais observações, buscou-se analisar e compreender os impactos causados pelo isolamento 
e distanciamento social na vida do idoso provenientes da pandemia de COVID-19 (JUNIOR, 2021), assim 
como tal realidade impactou no dia a dia da população idosa atendida pelo ASAI – CDI, e de como está 
realidade afetou a rotina de atendimentos prestados desta instituição. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pretende-se com este estudo observar a importância dos profissionais da assistência social e da importân-
cia dos serviços prestados pelo ASFAI – CDI, como importantes geradores de interação social e cuidados 
para o idoso, visando sua qualidade de vida e um envelhecer e saudável. Deste modo, o presente trabalho, 
resultante de consulta literária e entrevistas presenciais, buscou colaborar com a produção de conhecimento 
da atual realidade do idoso, o qual atravessou momentos de intensas transformações durante o período de 
isolamento e distanciamento social, refletindo em uma série de desafios em sua rotina de vida. 
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RESUMO 
Pesquisa bibliográfica, com objetivo de discutir sobre os novos movimentos sociais, especificamente o movimento de 
defesa e direitos humanos. Concepção marxiana e capitalista de direitos, necessidade de nova ética com abrangência 
universalista.  

   
PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos; Movimentos de defesa e direitos.  

 

INTRODUÇÃO 
Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar 
por alguma causa social. Em geral, representam a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que 
buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. O objetivo desse estudo foi dicutir sobre os novos mo-
vimentos sociais, especificamente de defesa dos direitos humanos.   
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica, com utilização de material disponibilizado em plataforma digital e livros utlizados na 
referencia bibliográfica da disciplina de Serviço Social e Movimentos Sociais.  
 

DISCUSSÕES 
Os movimentos em defesa dos Direitos Humanos estão ligados diretamente as lutas pela defesa da quali-
dade de vida, liberdades civis e política, direitos sociais e a preservação do meio-ambiente. Possível afirmar 
que a institucionalização dos Direitos Humanos foi marcada por movimentos políticos liberais dos séculos 
XVII e XVIII, conflitos com monarquias que preservavam seus privilégios e dos aliados. Buscavam garantir a 
liberdade e a igualdade social, entretanto, não superava a diferenças sociais, pois, preservava direitos a 
propriedade privada, política e cidadania vinculada ao poder econômico. As lutas sociais dos séculos XIX e 
XX demonstraram que os princípios proclamados nas declarações permaneceram como promessas não 
cumpridas. Para Karl Marx os direitos que se diziam “humanos” foram instaurados para auxiliar apenas uma 
determinada classe, sendo considerados como restritos. “A universalidade, a representatividade, e a capa-
cidade de solucionar conflitos, pretendidas pelo Estado são meramente formais (Sader, 1988). No Brasil, o 
movimento surge na metade de 1970 contra a ditadura militar, designados como “novos movimentos soci-
ais”, a defesa dos direitos sociais, caracterizaram as lutas por moradia, transporte, alimentação, saúde e 
educação dos anos 1980 e 1990. Com a globalização e políticas econômicas que propõem um Estado mí-
nimo, tornou-se um debate imprescindível, ampliando seu caráter coletivo e universal, a participação nas 
decisões, com propósito de diminuir a concentração de riquezas e oportunidades e produzir uma nova ética 
societária. A educação para os direitos humanos é baseada na cidadania, democracia nos ideais e valores 
que conduzem à promoção e defesa desses direitos, com um cidadão consciente de suas obrigações e 
direitos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Um futuro menos desigual é a perspectiva de luta coletiva desse movimento. A visão marxiana trata da luta 
de classes, portante impossível de superar na sociedade capitalista. Dessa maneira, cabe conceber uma 
nova ética com abrangência universalista, concepção de acesso a condições de sobrevivência com respeito 
e  dignidade à todos.   
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RESUMO 
Pesquisa bibliográfica, com objetivo de conhecer o surgimento e desenvolvimento do movimento feminista brasileiro e 
suas bandeiras de luta em defesa dos direitos das mulheres.  
   
PALAVRAS-CHAVE: Movimento feminista; Feminismo.   

 

INTRODUÇÃO 
O feminismo é um movimento que começou no século 19, a palavra feminismo vem do latim "femina", que 
significa "mulher". O empoderamento das mulheres é o ato para ampliar sua participação na sociedade e 
garantir seus direitos, objetiva também, estimular a participarem de debates públicos e tomarem decisões 
importantes para o futuro da sociedade, principalmente nos assuntos a elas relacionados. Deve ser pratica-
do por homens e mulheres, para a garantia de ampla igualdade entre o posicionamento e a participação de 
ambos os sexos na sociedade. O objetivo desse estudo foi conhecer o surgimento e desenvolvimento do 
movimento feminista brasileiro e suas bandeiras de luta em defesa dos direitos das mulheres. 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica, com utilização de material disponibilizado em plataforma digital e livros utlizados na 
referência bibliográfica da disciplina de Serviço Social e Movimentos Sociais.  
 

DISCUSSÕES 
O feminismo é um movimento social, filosófico e político, luta pela igualdade de gênero e a participação da 
mulher na sociedade, sua finalidade de obter direitos iguais entre as mulheres com empoderamento femini-
no, sem padrões sociais impostos pelo patriarcado. Na América Latina vai surgir no século 19, o primeiro 
núcleo de defesa dos ideais feministas.   No Brasil, o feminismo surgiu na luta pelo direito das mulheres à 
educação durante o império, ascensão desse movimento está relacionada à chegada do anarquismo e idei-
as socialistas trazidas por imigrantes da Europa. A francesa Simone Beauvoir foi uma importante represen-
tante do feminismo no final dos anos 1960 e 1970, ela se tornou uma das maiores teóricas do feminismo 
moderno, para ela "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher". No final da década de 1970, as ações feminis-
tas do país se combinavam com a luta do Brasil contra a ditadura militar e os movimentos de resistência, 
com a participação dos movimentos sociais de negros e homossexuais, que também possuem valores 
aproximados. Com isso, o feminismo ampliou sua visibilidade em várias partes do país, ganhou espaço na 
TV com debates sobre temáticas relacionadas à sexualidade feminina, violência contra a mulher e igualdade 
salarial. Suas bandeiras de luta se concentram na violência contra mulher, diferenças salariais de gênero, 
pouca inserção da mulher na política, assédio e preconceito, mais informações e exames preventivos, aces-
so aos métodos contraceptivos gratuitos, amamentação em público, em algumas vertentes do feminismo ele 
luta contra a discriminação do aborto. Concebe o machismo como uma construção social que deve ser des-
construído diferente do feminismo, caracterizado como movimento social que luta contra as manifestações 
do machismo na sociedade. O movimento feminista brasileiro tem vários enfoques e vertentes, trabalha com 
a filosofia, história, política, marcações territoriais e culturais para aproximar os direitos das mulheres aos 
dos homens em variadas temáticas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mesmo com os avanços e conquistas do movimento feminista no Brasil, ainda temos que continuar lutando 
por direitos e limites civilizatórios que não diz respeito apenas as mulheres, mas são elas quem mais são 
afetadas.    
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RESUMO 

O Brasil concentra terras e um dos mairores latifundios do mundo, sem produção efetiva. Trabalhadores que vivem da 
agricultura se organizam com apoio da sociedade civil e igreja para enfrentar a ditadura militar e ludar pelo direito de 
produzir em terras improdutivas.Pesquisa bibliográfica, com objetivo de conhecer o surgimento do MST, seus objetivos 
e propostas centrais na luta pela terra. 
   
PALAVRAS-CHAVE: Movimento dos sem terra; MST.   

 

INTRODUÇÃO 
A luta pela terra e resistência do povo, aparece desde a chegada dos portugueses no Brasil. Em meados do 
século 20, novas estratégias de organização foram criadas na luta pela terra e pela reforma agrária com  
conflitos e eventos por todo país formando o campesinato na metade do século passado. A ditadura implan-
tou um modelo agrário concentrador e excludente, instalando uma modernização agrícola seletiva, ecluindo 
a pequena agricultura, impulsionando êxodo rural, exportação da produção, elevendo a utilização de vene-
nos e concentrando a terra e subsídios financeiros para a agricultura. O objetivo desse estudo foi conhecer 
o surgimento do MST e seus objetivos e propostas centrais na luta pela terra.  

 
METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica, com utilização de material disponibilizado no site do MST e livros utlizados na disci-
plina de Serviço Social e Movimentos Sociais.  
 

DISCUSSÕES 
Segundo dados do Movimento Sem Terra (MST), o Brasil é um dos países com maior concentração e im-
produtividade de terras no mundo e com os maiores latifúndios, situação apresentada desde século 16, 
quando combinava monocultura para exportação e a escravidão, estabelecendo as raízes da desigualdade 
social que perdura em nosso país até hoje.  Com abolição do tráfico de escravos, em 1850, o Estado decre-
tou a lei de terras, que em parte explica a prática do latifúndio através da grilagem, apropriação de terras 
com apresentação de documentos forjados, constituindo as bases da desigualdade social e territorial brasi-
leira. Democratização do acesso à terra e reforma agrária foram alternativas de países com forte desenvol-
vimento do modo de produção capitalista, para abastecer a indústria, ao contrário do Brasil, que mesmo 
com transformações econômicas para o desenvolvimento, não alteraram a concentração de terras.  No final 
da década de 1970, com a mudança do modelo agrícola e violência de Estado, ressurgem as ocupações de 
terra. No Rio Grande do Sul em 1979 e 1981 com formação de acampamento denominado Encruzilhada 
Natalino, símbolo da luta e resistência à ditadura militar, agregando a sociedade civil  e a igreja católica que 
exigiam um regime democrático, sendo ampliado por todo país, envolvendo posseiros, arrendatários, assa-
lariados, meeiros e atingidos por barragens, transformando as ocupações em ferramenta de expressão 
camponesa e de contestação do autoritarismo. Em 1984, os trabalhadores rurais participam do 1° Encontro 
Nacional, no Paraná com a fundação do MST, um movimento camponês nacional, com três objetivos princi-
pais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As consequências da concentração de terras e produção agrícola, foi responsável pelas desigualdes sociais 
e territorial. O objetivo e propostas do MST é de construção de uma sociedade mais justa, solidária com 
acesso a riqueza socialmente produzida por todos os cidadãos.  Mesmo assim sofre com a discriminação do 
movimento e dos seus integrandes.   
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RESUMO 

Assédio é crime, diz a lei 10224/2001, mesmo assim as pesquisas indicam recorrência do delito contra homens e mu-
lheres, entretanto. as mulheres são as que sofrem mais esse tipo de violência. O objetivo desse estudo foi conhecer os 
dados sobre assédio contra as mulheres.  
  
 PALAVRAS-CHAVE: Assédio; violência contra mulher.   

 

INTRODUÇÃO 
Mesmo sendo considerado crime, a lei nº 10.224/2001 contra o assédio não garante a efetivação dessa 
garantia. O assédio está presente no cotidiano das pessoas, principalmente das mulheres e infelizmente é 
cada vez mais comum. Pode ser moral, verbal, físico e/ou de cunho sexual, pode ocorrer em casa, trabalho, 
na rua, em veículos particulares, e principalmente em transportes públicos, é mais recorrente do que se 
imagina, mas com pouca visibilidade como deveria ter. O objetivo desse estudo foi conhecer os dados sobre 
assédio contra as mulheres.  
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica utilizado artigos e site do Instituto Patrícia Galvão, dados coletados no documento 
Violência Contra Mulheres em Dados.  
 

DISCUSSÕES 
O assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é mais comum do que se imagina. Situações constran-
gedoras, em sua maioria (84%), são praticadas pelos chefes diretos das vítimas, ou por alguém que tenha 
um cargo superior dentro da hierarquia das empresas ou colegas de trabalho. As constatações são resulta-
do de uma pesquisa com participação de quase 5 mil pessoas ouvidas em todo país. Mulheres e homens 
sofrem assédio moral nas relações de trabalho, mas as mulheres são mais acometidas por esta forma de 
violência. Mulheres são mais assediadas moralmente do que os homens, 65 % das entrevistadas relataram 
atos repetidos de violência psicológica, contra 29% dos entrevistados. A OIT e Secretaria de Políticas para 
as Mulheres da Presidência da República realizaram estudos demonstrando que  discriminações e desi-
gualdades tornam-se mais evidentes no espaço do trabalho, considerandoa divisão de  papéis/funções de-
terminada pela diferenciação biológica, somado ao gênero, a raça e a etnia são também fatores de discrimi-
nação, de modo que as mais afetadas com o assédio moral são as mulheres negras. Quanto ao assédio 
sexual, caracterizado por comportamentos abusivos como cantadas, propostas indecorosas, as mulheres 
são definitivamente as mais afetadas. No ambiente de trabalho indicaram 33% das mulheres entrevistadas.. 
Esta exposição se dá de diversas formas, desde de piadas ou comentários contrangedores até atos agres-
sivos. Este comportamento se deve à necessidade de minimizar o outro para se sentir, em algum grau, su-
perior. Os resultados de qualquer tipo de violência e assédio contra mulheres são alarmantes. Em São José 
do Rio Preto,o número de agressões nos últimos 6 anos subiu de 569 casos em 2015 para 1.378 em 2020, 
ou seja, um aumento de 142%. 
 

.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Situações de assédio contra mulher, aparecem com frequência no ambiente de trabalho. Os dados apontam 
que a mulher se torna vítima desse tipo de violência, mais vezes que os homens. No período de restrições 
sanitárias decorrente da COVID-19, houve aumento significativo da violência contra a mulher.    
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RESUMO 

A prática contemporânea de escravidão foi reconhecida pelo Brasil em 1995, O setor da moda apresnta alto indíce de 
situação análoga a escravidão, por meio de práticas de Fast Fashion, com rapidez, elevada produção e baixo custo. 
Esse estudo teve objetivo de analisar o conceito do setor Fast Fashion, como reflexão sobre as manifestações da ques-
tão social que se operam diante da nossa atualidade. 
    
PALAVRAS-CHAVE: Fast Fashion; Moda; Trabalho escravo   

 

INTRODUÇÃO 
Segundo o Código Penal Brasileiro o trabalho de pessoas em situação análoga à escravidão é crime e uma 
grave violação dos direitos humanos. Entretanto, milhares de pessoas ainda vivem nestas condições de 
trabalho, com jornada exaustiva de trabalho, servidão por dívida e condições de trabalho precárias. Juridi-
camente, a escravidão foi extinta com o surgimento da Lei n°3353, de 13 de maio de 1888, mas infelizmen-
te, essa prática não deixou de existir, enraizada na cultura nacional, principalmente por se tratar de uma 
prática lucrativa. O objetivo desse estudo foi analisar o conceito do setor Fast Fashion, como reflexão sobre 
as manifestações da questão social que se operam diante da nossa atualidade.  
 

METODOLOGIA 
Estudo bibiográfico, como pesquisa em sites, leitura e síntese de artigos.  
 

DISCUSSÕES 
A escravidão contemporânea não é apenas caracterizada por infrações trabalhistas, mas também por deli-
tos graves dos Direitos Humanos, como limitação de locomoção, castigo físico e comercialização de indiví-
duos como mercadoria. O Estado brasileiro reconheceu em 1995 a prática contemporânea de escravidão e 
iniciou as medidas de prevenção e combate do trabalho escravo. Um setor que tem grandes índices de 
trabalho escravo no Brasil e no mundo é o setor da moda, principalmente o setor fast fashion. O termo é um 
conceito que surgiu na década de 1990, com o barateamento da mão de obra e da matéria prima para pro-
dução em grande escala e rapidamente, adotado por muitas lojas de departamento e marcar de grife inter-
nacional. Dados e estudos comprovam que essas práticas tem consequências ambientais e utiliza mão de 
obra escrava com jornadas de trabalho com mais de 16 horas, salários insuficientes, contratos ilegais e 
péssimas condições de trabalho e higiene. O motivo destes acontecimentos é a necessidade de entregas 
rápidas ao consumidor sem muito investimento. O mercado têxtil é um dos segmentos que mais crescem e 
com a intenção de aumentar os lucros à prática de trabalho análogo a escravidão aumenta. O trabalho aná-
logo a escravidão é muito mais comum em marcas que tercerizam a produção com objetivo de aumentar 
lucros, geralmente utiliza mão de obra estrangeira, principalmente com origem boliviana, concentradas em 
oficinas de etiquetagem e costura, localizadas em periferias e considerados como cativeiro. Registro sobre a 
fiscalização foram divulgados na mídia, com as seguintes situações: 2011, 15 imigrantes bolivianos, entre 
eles uma menina de 14 anos, em uma das oficinas de produção de roupa da marca Zara; 2016, 05 bolivia-
nos em oficina da marca Brooksfield Donna; 2019, 03 adolescentes entre 16 e 18 anos, trabalhavam em 
situações análogas à escravidão em oficina da marca Anchor.  

.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Uma maneira de identificar a utilização do trabalho escravo em marcas de roupas é a utilização do aplicativo 
para celular chamado “Moda Livre”, uma realização da Repórter Brasil, que permite gratuitamente, acesso 
às marcas que já foram flagradas explorando o trabalho escravo. Também avalia as ações tomadas pelas 
marcas e mostra as medidas utiliza para prevenir essas práticas de violação de direitos. 
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RESUMO 
O presente estudo objetiva discutir a visão do tráfico e produção de drogas na infância e adolescência como um tipo de 
violação de direitos e manifestação da questão social. Traz uma reflexão sobre as origens e causas deste problema e 
sobre como a legislação brasileira e sociedade tratam da questão.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Questão social; Trabalho infanto juvenil; Tráfico. 

 

INTRODUÇÃO 
A produção e venda de drogas na infância e adolescência é uma situação de crime, mas também de traba-
lho infantil, a criança ou adolescente se envolve neste mercado, talvez, por ver nesta atividade ilícita uma 
alternativa rentável para mudar sua realidade, sem perceber que passa de situação de vulnerabilidade para 
risco. Percebe-se que faltam perspectivas melhores de futuro e oportunidades, que ofereçam o mesmo tipo 
de retorno financeiro de que precisam. São muitos os riscos, incluindo o de morte, e os prejuízos que esses 
jovens acabam sofrendo por estar nesse mercado criminoso. Apesar das condições de violação de direitos, 
a legislação brasileira os enxerga e pune como criminosos, não oferecendo alternativas seguras que garan-
tam proteção. 

METODOLOGIA 
Para construção do estudo, realizamos levantamento bibliográfico com a leitura e síntese de textos de arti-
gos e reportagens. 
 

DISCUSSÕES 
Crianças e adolescentes que atuam na produção e tráfico de drogas são vistos e tratados pela justiça e 
sociedade como criminosos, são punidos, quando, na verdade, precisam de medidas protetivas que os reti-
rem da situação de violação de direitos, apesar de estar na lista das piores formas de trabalho infantil da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Para a justiça brasileira, adolescentes que trabalham neste 
mercado estão passíveis de aplicação de medidas socioeducativas e até mesmo internação, conforme pre-
visto no ECA. As desigualdades socioeconômicas, raciais, etárias e de gênero, problemas estes gerados 
pelas contradições do sistema capitalista de produção, são o que levam esses jovens a esta situação de 
risco e exploração, pois, na maioria dos casos, são crianças e adolescentes provenientes de famílias nume-
rosas chefiadas por mulheres com baixa renda, que veem o tráfico de entorpecentes como uma alternativa 
mais atrativa e rentável. O trabalho infantil, mais especificamente, neste caso, o de venda de drogas, é, na 
verdade, mais uma manifestação da questão social.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A punição sem o reconhecimento da situação de violação de direitos que o adolescente se encontra não é 
transformadora, e sim, injusta. Faltam políticas sociais que garantam a proteção social de crianças e ado-
lescentes como forma de prevenção e resgate do trabalho infantil e perigoso, como o de tráfico de drogas. 
Engano pensar ser apenas crime, para os jovens e suas famílias é trabalho. Condenar sem oferecer alterna-
tivas melhores e mais seguras não irá desviar esses jovens do aliciamento e exploração.   
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RESUMO 
Trabalho na infância e adolescência é proibido no Brasil, salvo na condiz de aprendiz após 14 anos seguindo as regras 
pré-estabelcidas pela legislação. As vulnerabilides social e econômica e a extrema pobreza impulsionam os jovens para 
o trabalho com pouca idade em condições inadequadas e ilegal. Realizada pesquisa exploratória no municpio de Nova 
Granada/Sp,para levantar dados sobre trabalho infantojuvenil, sendo este uma manifestação da questão social.  
    
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho infantojuvenil:  Infância e adolescência; Trabalho Infantil.  

 

INTRODUÇÃO 
O trabalho na infância e adolescência parece uma situação que vem sendo naturalizada, como se fosse 
aceita em nosso país e no mundo civilizado. Embora já tenhamos legislação que proíbem e regulamentam 
em determinadas condições de maneira geral, verifica-se que o natural é brincar, estimular o desenvolvi-
mento e priorizar os estudos zerando a evasão escolar. Entretanto, as condições socioeconômicas e de 
vulnerabilidades das famílias impedem o desenvolvimento saudável dos jovens. Na maioria das situações 
os pais deixam os filhos trabalhar para suprir necessidades decorrente da pobreza e extrema pobreza. O 
objetivo desse estudo é levantar dados sobre trabalho infantojuvenil no município de Nova Granada/SP, 
sendo este uma manifestação da questão social.  
 

METODOLOGIA 
Pesquisa exploratória utilizando levantamento bibiográfico com leitura e síntese de artigos e legislações, e 
documental realizado no município de Nova Granada/SP. Os dado apresentados estão disponíveis a con-
sulta pública no conselho tutelar.   
 

DISCUSSÕES 
O trabalho infantil é caracterizado pela utilização da mão de obra de crianças e adolescentes para substituir 
o trabalho de adultos em atividade econômica.  Dos 16 aos 18 anos – A lei permite trabalhar, mas em ativi-
dades que não são consideradas penosas. Com base na convenção da OIT, o Brasil elaborou um decreto 
onde constam as piores formas de trabalho, entre as quais estão diversas atividades na agricultura. O Esta-
tuto da Criança e do Adolescente(ECA) cumpri o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece o dever 
da família, sociedade e Estado, colocando o segmento criança e adolescente com absoluta prioridade e 
com direitos assegurados. O artigo 7º do ECA, aponta a efetivação de políticas públicas para o desenvolvi-
mento sadio e harmonioso com dignidade, já no artigo 60. Proíbe qualquer trabalho a menores de 14 anos, 
salvo na condição de aprendiz. O município de Nova Granada localizado no interior do estado de S.P, tem 
população estimada de 21.871 (IBGE, 2010), com 1.582 adolescente entre 12 e 16 anos. Em 2021 foram 
matriculados na escola 1.302 adolescentes, desse total 08 evadiram da escola por motivo de trabalho. Le-
vantamento indicou que do total de jovens que estão trabalhando 60% começaram em 2021 e 74% são 
meninos. A idade média é de 16 anos, sendo que 9% têm entre 11 e 14 anos, 68% entre 15 e 17 anos e 
23% têm 18 anos. Constata-se que a pandemia de COVID-19, atraiu os adolescente ao trabalho como al-
ternativa a superação das condições de empobrecimento das famílias.  
 

.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Embora a legislção seja avançada e cumpri o papel de assegurar a proteção de crianças e adolescentes, 

verifica-se que as situaçãoes de pobreza e extrema problema que vivem as famílias, não são equacionada. 

Em decorrencia, encontramos situações e evasão escolar e a busca por trabalho e renda por jovens que 

deveriam ter seus direitos, efetivamente assegurados, essa situação tende a agravar considerando o empo-

brecimento das famílias e baixa capilaridade das políticas públicas. 
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RESUMO 
Estudo apresenta a problematização sobre a manifestação do preconceito no mercado de trabalho contra a comunidade 
LGBTQIAP+.Trabalho e renda é imprescídevel a subsisência de qualquer pessoa, orientação sexual é utilizado para 
segregar e promover a exclusão social e acesso ao mercado de trabalho.    
 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado de trabalho; Orientação sexual;  LGBTQIAP+ 
 

INTRODUÇÃO 
A situação de trabalho e renda é imprescídevel a subsisência de qualquer pessoa. A insersão no mercado 
de trabalho e arrumar um bom emprego é difícil até mesmo para os heterossexuais cisgêneros, mas para a 
população LGBTTQIAP+ tem proporções ampliadas, com agravante pelo preconceito e não aceitação pela 
orientação sexual. O objetivo desse estudo foi problematizar a manifestação do preconceito no mercado de 
trabalho contra a comunidade LGBTQIAP+.  

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica utilizado artigos e site do Instituto CATHO e LINKEDIN.   
 

DISCUSSÕES 
A data de 28 de junho é conhecida como dia do Orgulho LGBTQIAP+, isso se deve a vários acontecimentos 
e lutas que ocorreram e ainda estão em curso. O movimento sempre visou os princípios: conquistar o res-
peito das pessoas, dar voz àqueles que precisam e garantir os direitos igualitários na lei. Mesmo após 50 
anos de lutas, infelizmente esse marco ainda não é suficiente, existem muitas conquistas a ser perseguidas. 
O movimento LGBTTQIAP+ tem como objetivo representar e lutar pelos seguintes grupos: Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transexuais, Trangêneros, Queer, Intersexos, Assexuais, Pansexuais e qualquer outra identi-
dade de gênero e/ou sexualidade, dentro da subjetividade de cada indivíduo, representada pelo sinal de +. 
Encarar o mercado de trabalho e arrumar um bom emprego é difícil até mesmo para os heterossexuais cis-
gêneros, mas para a população LGBTTQIAP+ o desafio é muito maior. Desafios para aqueles que tentam 
se inserir no mercado de trabalho e conseguir uma estabilidade financeira. Destaca-se como principal o 
preconceito, os que mais sofrem discriminação são os gays e a população transexual e transgênera por 
terem seus ¨traços¨ afeminados, ou seja, estereotipados, quando são inseridos no mercado formal são obri-
gados e instruidos a ocultar sua identidade de gênero, ou, já o fazem desde a entrevista para conseguirem 
ser contratados e não sofrerem preconceito. A exclusão social e do mercado de trabalho se materialisam 
pelos padrões culturais extremados e preconceituosos, que impõem para sobrevivência a inserção no mer-
cado informal e ilegal, como prostituição e tráfico de drogas, colocando sua vida em perigo e diminuindo 
cada vez mais suas chances de subsistencia e sustento. A prostituição aparece como uma alternativa visi-
velmente predominante aos que transitam de gênero, passando a sofrer como novos preconceitos. Quando 
conseguem um trabalho que não seja a prostituição, ainda assim, muitas vezes, continuam sofrendo com o 
preconceito.. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A prostituição acaba sendo um espaço de trabalho e renda de fácil acesso a comunidade LGBTQIAP+, 
meio de sobrevivência na realidade cotidiana. Como se não houvesse possibilidade de escolha e capacida-
des individuais para exercer outra atividade, evidenciando a manutenção do preconceito e desigualdade 
social. 
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RESUMO 
Estudo apresenta a problematização sobre a poluição atmosférica, especificamente a qualidade do ar que respiramos. 
Trata-se de pesquisa bibliográfica com objetivo de  conhecer os índices de queimadas no município de Catanduva/SP.     
 
PALAVRAS-CHAVE: Poluição do ar; Queimadas; Poluição atmosférica. 

 

INTRODUÇÃO 
A poluição do ar sempre foi uma preocupação, pois afeta percentual significativo das populações onde ocor-
re. O crescimento acelerado e desordenado dos grandes centros, utilização de materiais poluentes na pro-
dução e afrouxamento da fiscalização e penalização dos responsáveis, são alguns dos fatores que contribu-
íram para o aumento da poluição do ar. Os municípios do interior, também foram afetados, pois foram no 
mesmo caminho, em busca de crescimento sem planejamento. Destaca-se nesse estudo as queimadas, 
responsáveis em parte,  pela poluição atmosférica, considerando esta situação, estabelecemos como objeti-
vo, conhecer os índices de queimadas no município de Catanduva/SP.     
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica, com leitura e síntese de artigos e levantamento no site da Prefitura de Cantandu-
va/SP 
 

DISCUSSÕES 
Com o crescimento significativo pós revolução industrial, a queima de carvão mineral passou a ser frequen-
te, despejando toneladas de poluentes na atmosfera. A partir deste momento, o ser humano passou a con-
viver com esse ar e também com todos os prejuízos e problemas advindos deste progresso. Mesmo com 
avanço e desenvolvimento de novas técnicas, contata-se degradação do ecossistema, ocasionado pela 
poluição, gerando chuva com descarte de poluentes que afetam plantas, animais, o clima,  mais conhecido 
como efeito estufa, que eleva as temperaturas do planeta. Atualmente, grandes cidades do mundo sofrem 
com a poluição excessiva, trazendo problemas a saúde do ser humano, como: respiratórios, câncer de pul-
mão, risco de infarto, podendo aumentar em 3 vezes, como aponta os estudos feitos pela Sociedade de 
Cardiologia do Estado de SP (SOCESP), indicando que pessoas diminuem riscos de contrair a doença, 
quando a atmosfera está mais limpa. As queimadas, emissões atmosféricas e qualidade do ar podem afetar 
grandes e pequenas cidades, como é o caso do município de Catanduva - São Paulo, que está sofrendo 
com diversas queimadas urbanas. As intervenções sobre as queimadas foram registradas no período entre 
2017-2021, indicando crescimento nas atuações. Em 2017 (39), 2018 (74), 2019 (80), 2020 (119) e 2021 de 
janeiro a abril foram 40 autuações. As ocorrências mais comuns são queima de lixo e restos de poda e ca-
pina, queimada para limpeza de terrenos, pastagem ou loteamento. Além dos problemas relacionados à 
saúde, as queimadas ocasionam o desequilíbrio ambiental, com a morte da fauna e flora. Nas áreas urba-
nas do município, verifica-se altas temperaturas e poluição do ar pela geração de fumaça e liberação de 
gases que afetam a saúde, podendo provocar acidentes nas estradas e vias públicas municipais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo, possibilitou concluir que houve um aumento de mais de 100% no comparativo do mesmo perí-
odo de 2020, das queimadas na área urbana do município de Catanduva/SP, afetando a qualidde do ar.  
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