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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa experimental de mercado para detectar a demanda pela fruta
Canberry. Esse produto é uma fruta pequena e avermelhada que lembra a amora, oriunda de um arbusto verde que é muito
comum na cordilheira dos Andes, onde também recebe o nome de oxicoco. No Brasil, ela ainda não é muito popular, mas é
uma das favoritas entre os consumidores nos EUA e na Europa que, dentre outros objetivos, pretendem controlar ou reduzir o
colesterol e até mesmo tratar problemas urinários. Por considerarmos o comércio dessa fruta altamente viável no Brasil,
realizamos um projeto experimental de mercado para tentar verificar a aceitação da fruta Cranberry. Com isso, buscamos
entender qual o sexo, a faixa etária e se o consumidor tem o hábito de consumir produtos naturais. Além disso, buscamos
saber se conheciam o produto em questão e seus possíveis benefícios, dentre eles: o trato da infecção urinária, função
antioxidante, energia e redução do colesterol, e ainda qual a melhor forma de consumo e quanto pagariam.

METODOLOGIA
Para chegar aos objetivos desejados no presente projeto de pesquisa, que é testar a cranberry sobre o nosso público
alvo, foi elaborado um questionário com 13 questões, com o objetivo de colher dados diversos dos possíveis consumidores. A
partir de então, esses dados foram analisados e tabulados de acordo com o método quantitativo. Por meio desses números
poderemos saber a viabilidade e a demanda potencial do produto no mercado. Esses dados esses serão apresentados mais a
frente.

DISCUSSÕES
Procuramos avaliar o nosso possível público alvo o diferenciando por sexo, idade, se conheciam o produto, analisando
quantas vezes por semana consumiriam, quanto pagariam e quais características da fruta mais se destacariam na preferência
do consumidor. Nessa análise, constatamos que nosso público é composto por 66% de mulheres e 34% de homens, dentre os
quais a faixa etária se constitui de 39% de 20 a 25 anos, 29% de 25 a 30 anos, 12% de 30 a 35 anos e 20% acima de 35 anos.
Além disso, constatamos que dentre os entrevistados 61% já conheciam o produto e 39% não conheciam, porém, após uma
breve explicação 100% dos entrevistados a consumiriam, sendo que 51% consumiriam 1 vez por dia, 46% de 1 a 3 vezes por
semana e 0,2% mais de 4 vezes por semana. Com relação ao valor, constatamos que 78% pagariam de R$ 5,00 a R$ 10,00,
17% de R$ de 10,00 a R$ 15,00 e 0,5% acima de R$ 25,00. Dentre as características do produto, destacaram-se1 32% trato
da infecção urinária, 27% vitamina C e A, 24% energia, 22% propriedades antioxidantes e 20% redução do colesterol.

Gráfico 1. Aposta as principais características do produto, segundo os consumidores.

Gráfico 2. Apresenta os valores indicados aos consumidores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que o produto terá aceitação no mercado, tendo maior procura dentro de um preço acessível, cujo valor
sugerido foi de R$ 5,00 a R$ 10,00. As formas de consumo escolhidas pela maioria do público consumidor foi de 85% em
forma de suco, 12% em forma de frutas desidratadas, 0,7% em forma de chá e 0,5% inserida na mistura do pão.
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O leitor irá observar que, se somadas as porcentagens, o valor final irá ultrapassar 100%. Isso acontece porque os entrevistados tiveram liberdade para listar mais de uma característica do produto.
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CONCHAL, Aline Arruda; estudante de Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP,
alineconchal@yahoo.com.br; GUERINO, Jéssica Damasceno; estudante de Administração, UNILAGO, São José
do Rio Preto, SP, jessicadamascenopink@hotmail.com; BARRIENTOS, Júlia; estudante de Administração,
UNILAGO, São José do Rio Preto, SP, barrientos7julia@hotmail.com; SOUZA, Lilian Dias; estudante de
Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP, lilian.diasouza07@gmail.com; CASSEMIRO, Sandrine
Pimenta; estudante de Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP, sandrinecassemiro@hotmail.com;
SILVA, Sarah Élen Campos; estudante de Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP,
sarah_elen2009@hotmail.com;

INTRODUÇÃO
O presente projeto foi desenvolvido por um grupo de alunos curso de administração do 1º B e teve como
objetivo identificar o nível de aceitação e consumo do Açaí. Foi realizado através da aplicação de um questionário
nos alunos do curso de administração da Faculdade Unilago. O produto é sugerido como uma forma de
alimentação saudável, levando em consideração que para descobrirmos o público alvo, identificamos um perfil,
estilo de vida e o modo de consumo dos entrevistados.
Palavras-Chave: Açaí, Alimentação Saudável, Questionário, Projeto, Público Alvo.

METODOLOGIA
A metodologia adotada foi a pesquisa quantitativa com a coleta de dados através da aplicação de um
questionário com 10 perguntas de perfil e 10 perguntas de consumo aplicadas nas intermediações da própria
instituição. Tivemos os dados tabulados e observados em gráficos, com os quais analisamos a demanda do
produto.

DISCUSSÕES
Identificamos que o público avaliado é de 56% do sexo feminino e 44% do sexo masculino, notamos
também que a faixa etária que mais consome é de 20 a 25 anos ou 42%, independentemente do sexo. 68% dos
entrevistados praticam ou pretendem praticar alimentação saudável. 50% consomem mensalmente, 16%
semanalmente, 2% consomem diariamente o que totaliza 68%. 32% dos questionados não consomem açaí. 84%
o consomem acompanhado de alguma fruta e 16% o consomem puro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o resultado da pesquisa concluímos que os alunos da instituição aceitaram melhor os valores de
R$5,00 a R$10,00 e os acompanhamentos mais escolhidos foram granola e morango.
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PESQUISA EXPERIMENTAL DE DEMANDA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE FARMÁCIA
ENTRE OS ALUNOS DA UNILAGO
DIONISIO FILHO, Elcio José; estudante de administração, UNILAGO, São Jose do Rio Preto, SP, email:
elcnho_rp19@hotmail.com; GABBI, Matheus Eduardo Silva; estudante de administração, UNILAGO, São Jose do Rio Preto,
SP, email: mesgabbi@autopecasfurlan.com.br; GUTIERREZ, André Luiz Almeida; estudante de administração, UNILAGO, São
Jose do Rio Preto, SP, email: agluiz96@gmail.com; PAULA, Klisman Luiz; estudante de administração, UNILAGO, São Jose
do Rio Preto, SP, email: klisman_95@hotmail.com; SANTOS, Rodnei Willian dos; estudante de administração, UNILAGO, São
Jose do Rio Preto, SP, email: rodnei.william@outlook.com; MATTOS, Andre Luiz Rodrigues de Rossi, orientador, docente
UNILAGO, São Jose do Rio Preto, email: alrrmattos@gmail.com

INTRODUÇAO
O intuito da presente pesquisa é saber quais as especialidades acadêmicas que os alunos dos quartos e
dos quintos anos do curso de Farmácia da Unilago pretendem seguir após o término da graduação. Com esse
objetivo, queremos chegar a uma análise que possibilite detectar a demanda por esses cursos com maior
segurança, baseado nas opções do nosso público alvo.

METODOLOGIA
Para chegar aos objetivos da presente pesquisa, formulamos e aplicamos 35 questionários aos alunos dos
quartos e quintos anos do Curso de Farmácia da Unilago. Com isso, extraímos informações que nos possibilitaram
saber quais os cursos de pós-graduação constam na preferência geral dos alunos pesquisados.
Após a aplicação dos questionários, os dados colhidos foram tabulados, transformados em estatísticas e
apresentados em forma de relatório de pesquisa. Nesse sentido, a ênfase metodológica está situada no método
quantitativo.

DISCUSSÕES
De acordo com a metodologia preferida foram pesquisadas 35 pessoas, das quais obtemos os seguintes
dados: 83% dos pesquisados são do sexo feminino e 17% masculinos, em sua grande maioria, com 77%, contam
estudantes com faixa etária entre 20 e 25 anos de idade e, 23%, com idade acima de 25 anos.
Além disso, identificamos que 77% dos entrevistados possuem a renda entre 1 a 2 salários mínimos e, os
23% restantes, entre 2 a 3 salários mínimos.
Com relação à área de preferência dos alunos, Farmácia Clinica Hospitalar ocupou 39% das preferências,
Controle de Qualidade de Produtos, Medicamentos, Fitoterapia, Cosméticos e Alimentos ocuparam de 26% das
preferências. Já Farmacologia e Farmacoterapia ocuparam 19% das preferências e 16% dos entrevistados
optaram por Atenção Farmacêutica.
Com relação a opção entre cursos presenciais ou à distância, os cursos presenciais foram preferidos por
89% dos entrevistados e, à distancia, 11%.
Por último, 80% dos entrevistados declararam a disposição de desembolsar mensalmente o valor entre
R$250,00 e R$310,00 para cursar uma pós-graduação e 20% entre R$310,00 e R$450,00.

CONSIDERAÇOES FINAIS
De acordo com a pesquisa, concluímos que o curso mais viável dentre os entrevistados, foi Farmácia
Clinica Hospitalar, com 39%. Já com relação ao valor, 80% dos alunos optaram por desembolsar valores entre
R$250,00 e R$310,00. Além disso, constatamos que 89% dos alunos preferem aulas presenciais para um curso
de especialização.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa de mercado tem por objetivo detectar a demanda de trufas de caipirinha entre
estudantes do ensino superior. Os produtos que foram utilizados como base dessa pesquisa foram o chocolate e a
bebida alcoólica.
Em função dos dados adquiridos posteriormente à aplicação do questionário na faculdade, para um
determinado número de pessoas, conseguimos verificar se a mistura do chocolate e da bebida alcoólica
transformada em trufa poderia ter uma aceitação positiva pelos entrevistados.
Com isso, buscamos identificar qual o sexo, faixa etária, renda salarial, a frequência em que os
entrevistados consomem chocolate e bebida alcoólica, quanto pagaria pela trufa e quais outros sabores de trufa
consumiriam.
Consideremos que a proposta desse produto seja bem aceita entre o público consumidor, pois além a
combinação atrativa, o chocolate escuro é rico em flavonóides, poderoso antioxidante natural que protege a pele
contra os raios UV do Sol, mantendo, assim, a face protegida do envelhecimento. Além disso, os flavonóides
também contribuem para que as veias trabalhem melhor, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares.

METODOLOGIA
O questionário foi composto por seis perguntas fechadas e aplicado no dia 18 de setembro de 2014, no
período noturno, para 35 alunos da União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago). As questões
contemplaram as seguintes perguntas: idade, sexo, localidade, renda, se o entrevistado consome chocolate,
bebida alcoólica e se consumiria trufa de caipirinha. Se sim, tentamos captar com que frequência consumiria;
quanto pagaria pela trufa e quais outros sabores de trufa consumiria. O mesmo foi tabulado em gráficos
quantitativos e apresentado por meio do presente relatório.

DISCUSSÕES
Por meio da pesquisa que foi realizada, verificamos que o público que respondeu os questionários é
composto por 68,57% mulheres e 31,43% homens. Em relação à faixa etária, foram 62,86% com idade de 16 até
21 anos, 22,86% de 22 a 32 anos e 14,28% de 33 a 56 anos.
Quanto aos dados referentes ao produto, verificamos que a pesquisa apontou que 57,14% dos
entrevistados consumiria a trufa de caipirinha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme os dados que foram discutidos acima, concluímos que a aceitação da trufa é possível se o
preço estiver entre R$2,00 (dois reais) e R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos), de acordo com a maioria dos
entrevistados. Nota-se, também, a preferência pelos sabores tradicional e leite ninho. A comercialização do
produto entre estudantes mostrou-se rentável, pois a maioria dos alunos declarou que consumiria a trufa de
caipirinha. Seu consumo seria vantajoso devido à apreciação dos universitários pela mistura entre o chocolate,
que contém propriedades que diminuem o risco de doenças cardiovasculares e protegem a pele de raios UV do
Sol com a caipirinha.
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INTRODUÇÃO
O brigadeiro é um doce de chocolate tipicamente brasileiro e ficou popular na década 40. Atualmente, o
doce caseiro tem um modo de preparo fácil, econômico e bem aceito pela população. O industrial chama a
atenção pela sua praticidade de não ter preocupação com o modo de preparo e por estar disponível no comércio
em grande quantidade.
A receita do brigadeiro caseiro inicia-se com 1 caixa/lata de leite condensado (385g – R$2,99); 2 colheres
de manteiga (40g – R$0,76); e 3 colheres de chocolate em pó (60g –R$0,89) um gasto total de R$4,64 enquanto o
brigadeiro industrializado de 385g tem um custo de R$7,69 e o de 2,57kg custa R$49,50 (Os produtos
pesquisados são das marcas Moça Fiesta Brigadeiro, Becel, Leite Condensado Moça e Nescau).
Na atualidade os doces de festa viraram febre, muitas cores e diversos sabores. Vai desde o mais simples
até os mais sofisticados. Aplicamos esta pesquisa para saber qual é o tipo de brigadeiro preferido das pessoas e
chegamos a uma conclusão já esperada.

METODOLOGIA
Iniciamos uma pesquisa sobre a preferência dos alunos da faculdade Unilago em relação ao brigadeiro
caseiro e industrializado, com um questionário contendo 17 questões, depois tabulado e transformado em
números. Posteriormente, esse números foram sistematizados e apresentamos em forma de relatório e de gráficos
com os resultados.

DISCUSSÕES
Segundo dados, observamos que o doce apresentado foi bem aceito pelo mercado tanto pelas mulheres,
que formam 25% do público entrevistado, quanto pelos homens, que somam 13%. 31% das pessoas moram na
região e tem entre 20 e 25 anos. Nesse sentido verificamos que ambos pagariam mais do que o valor mínimo
proposto aos dois doces e apenas 4% não gostam de chocolate, contra 86% dos que gostam.
Quanto a demanda do mercado percebemos que o brigadeiro caseiro é o mais consumido pelas pessoas
para seu próprio consumo. Já o industrializado é majoritariamente consumido em ocasiões especiais, onde o doce
precisa de uma quantidade maior e menos tempo de preparo. Por fim, verificamos que o valor que sugerimos foi
bem aceito nos dois casos, ou seja, tanto em relação ao brigadeiro de produção caseira, quanto de produção
industrial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo dados da pesquisa concluíram que o brigadeiro caseiro é um produto viável com 28% da
preferência na região de São José do Rio Preto onde 26% o consideram barato. Com um gasto total de R$4,64
com o rendimento de 30 porções 38% das pessoas pagariam de R$1,50 a R$2,50 por unidade e a venda pelo
preço sugerido percebemos que haverá um lucro, pois o preço baixo compensa as despesas e tem uma ótima
aceitação.

REFERÊNCIAS
História do Brigadeiro. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Brigadeiro_(doce)> Acesso em: 16 mai. 2014
Como fazer brigadeiro de colher.
Disponível em:<http://www.assimsefaz.com.br/sabercomo/como-fazerbrigadeiro-de-colher> Acesso em 23 mai. 2014.
Iso festas curtitiba. Disponível em: <http://www.isofestascuritiba.com.br/products/Lata-de-doce-Nestle-BrigadeiroMO%C7A-2,57Kg.html> Acesso em 23 mai 2014.
FACURI, Marilena Estrella. Manual para normalização dos trabalhos acadêmicos da União das Faculdades dos
Grandes Lagos. São José do Rio Preto,SP: Unilago, 2014.

PESQUISA EXPERIMENTAL DE MERCADO SOBRE O CONSUMO DO MILK-SHAKE
ANTONIO, Arthur Eduardo Roque, Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP,
arthurroque.ar@gmail.com; MARQUES, Felipe Fonseca dos Santos, Administração, UNILAGO, São José do Rio
Preto, SP, felipemarques426@gmail.com; PESSOA, Túlio Amaral, Administração, UNILAGO, São José do Rio
Preto, SP, tuliopessoa10@gmail.com; FERRAIS, Vagner José, Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto,
SP, Vagner_ferrais@hotmail.com;
MATTOS, André Luiz Rodrigues de Rossi, Orientador, docente UNILAGO, São José do Rio Preto, SP,
alrrmattos@gmail.com;

INTRODUÇÃO
Nossa pesquisa foi desenvolvida na (UNILAGO) e teve como tema a venda de Milk-shake. Para tanto,
utilizamos como base um questionário para avaliar o máximo de conhecimento possível sobre o público alvo em
relação ao produto oferecido. A escolha do Milk-shake para ser testado no mercado foi em decorrência do seu alto
potencial, um preço acessível com grande alcance de vendas, e por ser saboroso e refrescante diante do clima
aquecido da nossa região.

METODOLOGIA
Elaboração do questionário, aplicação, tabulação e elaboração do relatório de pesquisa para começar um
objetivo. O questionário será constituído por quinze questões, relacionada às características pessoais (idade, faixa
etária, e renda familiar) e relacionada ao produto. Este questionário será aplicado a quarenta alunos do curso de
Administração da UNILAGO, que foram escolhidos aleatoriamente.

DISCUSSÕES
Por meio da pesquisa realizada, verificamos que o nosso público alvo é composto por 12,5% de famílias
que possuem renda entre 1 e 2 salários, 42.5% entre 3 e 4 Salários e 25%, 4 a 5 Salários. Dessa totalidade,
também constatamos que das famílias entrevistadas, 45% consumiria Milk-shake até duas vezes por semana,
27,5% até três vezes por semana e 15% até quatro vezes por semana, sendo que apenas 12% consumiria o
produto esporadicamente.
Dos sabores preferidos entre os entrevistados, o sabor chocolate ocupa a preferência, com 37,5%,
seguido pelo Ovo Maltine, com 32,5% das preferências. Dentre as outras opções, citamos ainda a escolha do
Leite Ninho, com 20% e morango, com 10% das preferências. Dentre seu público alvo que comprariam mais de
uma unidade do produto, 47.5% disseram que Sim, 20% não comprariam.
De nosso produto que foram sugeridos ao mercado, promoções com brindes ajudaria a clientes
comprarem com mais frequência, 57,5% concorda, 17.5% discorda da sugestão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que esse é um produto de bom agrado e com grande potencial, que chega ao mercado para
atender os gostos das pessoas e também obtendo qualidade e um diferencial maior. Verificamos que a
possibilidade de demanda do nosso produto foi maior a partir do momento que sugerimos promoções com brindes
para as crianças. Nesse quesito, detectamos que 57,5% dos entrevistados consumiriam o produto incentivado por
promoções com brindes. Sendo assim, estamos satisfeitos com a nossa pesquisa e com a escolha de nosso
produto Milk-shake e esperamos atender a demanda que foi detectada.
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PESQUISA EXPERIMENTAL SOBRE A DEMANDA DE CONSUMO DE BRIGADEIRO
CAMPOS, Maiara Francisco, estudante de Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP,
maiaracampos099@gmail.com; GARCIA, Marysa Correa, estudante de Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP,
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Preto, SP , bianca.mmartins@live.com;PASSOS, Denise Lucena, estudante de Administração, UNILAGO, São José do Rio
Preto, SP, deka_lucena@hotmail.com; PAULA, Beatriz Araujo Gualdino, estudante de Administração, UNILAGO, São José do
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UNILAGO, São José do Rio Preto, SP, alrrmattos@gmail.com;

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a demanda de consumo de brigadeiro entre os alunos da
Unilago.
Brigadeiro é um doce brasileiro criado na década de 1940, depois da II Guerra Mundial. Nesse período, os
produtos frescos como leite, ovos e açúcar eram muito difíceis de serem encontrados, no entanto, misturando
esses ingredientes com chocolate, surgiu o brigadeiro, uma homenagem ao Brigadeiro Eduardo Gomes, que nos
anos de 1946 e 1950, candidatou-se á presidência da República pela UDN. Pelo físico avantajado e boa
aparência, o candidato conquistou um grupo do Pacaembu, bairro de São Paulo, que organizavam festas para
promover sua candidatura. O doce foi criado durante a primeira campanha do candidato á presidência. A
guloseima feita de leite, ovos, manteiga, açúcar e chocolate agradou tanto que em uma das festas de campanha,
sua esposa fez o doce para arrecadar fundos. Como as festas dos correligionários e cabos eleitorais eram muito
disputadas pela população, estes logo começaram a chamar os amigos para irem comer o “docinho do brigadeiro”.

METODOLOGIA
O método escolhido para analisar as possibilidades do produto foi um questionário aplicado para os alunos
da faculdade Unilago. Foram aplicados 42 questionários pelos quais foi analisada a demanda do produto, ou seja,
se seria possivelmente aceito ou não. Além disso, por meio dos questionários, tentou-se uma análise do perfil do
público alvo, como idade, sexo, entre outros.

DISCUSSÕES
Por meio do questionário sobre demanda de consumo de brigadeiro, procurou-se avaliar o público alvo, o
diferenciando por sexo, idade, quantos brigadeiros consumiriam por semana e quanto pagariam. Nessa análise, foi
constatado que o público é composto por 52% mulheres e 48% de homens, dentre os quais a faixa etária se
constitui de 93% de alunos entre 18 a 25 anos, 5% de 26 a 31 anos e 2% de 32 a 38 anos.
Além disso, do total de entrevistados, foi analisado que 93% dos alunos consomem chocolate, sendo que
79% preferem os caseiros, sendo que 45% consomem 1 brigadeiro por semana, 38% consomem de 2 a 3 por
semana, 10% consomem de 4 a 5 por semana e 7% não consomem. Com relação ao valor, foi constatado que
80% dos entrevistados pagariam entre R$2,50 e R$3,50 pelo o produto e 15% pagariam entre R$4,50 e R$5,50.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a pesquisa realizada, foi concluído que a aceitação do brigadeiro só é possível se o preço
estiver entre R$2,50 (dois e cinqüenta) a R$3,50 (três e cinqüenta), de acordo com a maioria dos entrevistados.
Nota-se também que o público consumidor entrevistado optou pelo o brigadeiro caseiro de modo bastante
balanceado, sendo que 52% mulheres e 48% de homens.
Por fim, concluiu-se que a comercialização do produto mostrou-se rentável, pois como os dados acima
indicaram, a maioria dos entrevistados declarou gostar do produto brigadeiro e consumi-lo com periodicidade.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho teve por objetivo pesquisar a demanda por pós-graduações entre os alunos de
Fisioterapia da Unilago.
Fisioterapia é o conjunto de técnicas utilizadas no tratamento e na prevenção de doenças e lesões que
definem ao fisioterapeuta o papel de prevenir, diagnosticar e tratar disfunções do organismo humano causadas
por acidentes, má formação genética ou vicio de postura. Esse profissional trabalha com lesões,
independentemente de onde estejam localizadas, de tal modo que se especializar e acompanhar o
desenvolvimento da sua área torna-se fundamental para a carreira profissional do fisioterapeuta.
Diante da constatação da necessidade de especialização do fisioterapeuta, o presente trabalho teve como
objetivo entender as tendências para pós-graduação entre os alunos da Unilago, para que pudéssemos identificar
as suas preferências e se a abertura de cursos de especialização nessa área seria viável.

METODOLOGIA
Para chegar ao presente objetivo de pesquisa analisamos o perfil dos graduandos entre homens,
mulheres, idade, campo de trabalho atual, se pretendem realizar ou não uma pós-graduação, valor que
disponibilizariam por essa especialização. O Método aplicado para esta pesquisa foi o questionário de perguntas
fechadas, contento as respectivas perguntas e foram aplicados aos alunos do quarto ano do curso em questão.

DISCUSSÕES
De acordo com a metodologia aplicada, foram entrevistados 21 alunos, sendo que desse total 81% são do
sexo feminino, 19% masculino. Constatamos também que 76% estão entre as faixas etárias de 20 a 25 anos e
24% estão acima. Em relação a cidade em que moram, 48% estão em São José do Rio Preto e 52% em outras
cidades.Quando foram questionados sobre a profissão atual, 86% não atuam na área, sendo que somente 14%
estão relacionados a alguma área envolvida. Quanto a renda, detectamos que 43% ganham entre 1 e 2 salários
mínimos, 33% ganham entre 2 e 3 salários mínimos e 24% não quiseram opinar. 90% dos entrevistados
pretendem permanecer na profissão atual.
Outro aspecto que buscamos detectar com a pesquisa é em qual especialização os alunos pretendem
atuar. Frente a essa pergunta, as que mais se destacaram foram 38% em traumatologia e ortopedia, 24%
fisioterapia esportiva, 5% cardiologia/pneumologia e 29% em outras áreas. Percebemos ainda que 90% dos
entrevistados pretendem fazer aulas de pós-graduações presencial e 10% não souberam opinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante esta pesquisa, chegamos a conclusão de que pela quantidade de graduandos na área, e pela
diversidade dos cursos de pós-graduação escolhidos,uma universidade teria que disponibilizar diversos cursos
para atender uma demanda muito pequena de interessados, portanto para abertura de um curso de pósgraduação de fisioterapia, seria interessante abarcar várias instituições de ensino.
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INTRODUÇÃO
Os conhecimentos adquiridos em uma sala de aula, são basicamente teóricos, e quando se trata de um
ensino superior, temos que aprimorar ao máximo nossos conhecimentos. E um dos métodos que podem ser
utilizados são as viagens acadêmicas, que é onde se aprende na pratica aquilo que estudamos em aulas, além de
ser de uma maneira mais divertida.Temos por objetivo proporcionar aos alunos que cursam administração,
ciências contábeis, economia e outros diversos cursos que estão ligados com o setor econômico e financeiro,
essas viagens acadêmicas para, Bovespa, Hyundai, Unilever, Natura e Colônia dos Comerciários,o que é útil para
acrescentar no histórico acadêmico desses estudantes.

METODOLOGIA
Para chegar ao presente objetivo de pesquisa analisamos o perfil dos alunos entre homens, mulheres, se
pretendem realizar tais viagens, qual período e valor mais acessível e quais suas preferências de locais a
visitarem. O Método aplicado para esta pesquisa foi o questionário de perguntas fechadas, contento as
respectivas perguntas e foram aplicados aos alunos dos cursos de Administração,Ciências Contábeis e Gestão
Financeira.

DISCUSSÕES
De acordo com a metodologia aplicada,foram entrevistados 30 pessoas , sendo que desse total 96,77%
aceitariam viajar e 3,23% não gostariam. Desse total 48,39% eram do sexo masculino e 51,61% do sexo feminino.
Também constatamos que 61,29% eram solteiros(a) e 38,71%eram casados(a). Dentre esses casados e solteiros,
35,48% possuíam filhos e 64,52% não possuíam.
Quando ao item sobre salários, apenas 48,39% ganham de 1 a 2 salários mínimos,enquanto 51,61%
ganham de 3 a 4 salários no atual emprego, o que nos remete a idéia que a maioria possuí possibilidades de
investir algum valor em atividades acadêmicas. Os entrevistados tinham no questionário 2 opções de viagens,e
assim que apuradas visualizamos que 33,33% gostariam de ir para a Bovespa, 23,33% para a Natura, 13,33%
para a Hyundai, 16,68% para a Colônia dos Comerciários e 13,33% para a Unilever.
Na nossa pesquisa, os dias mais acessíveis para essa viagem, dentre os 30 entrevistados, foi de que
35,71% escolheram o final de semana (sábado e domingo) e apenas 35,72% escolheram a sexta-feira
.Percebemos também,que quando questionados de quanto seria mais acessível para ser o preço da viagem
76,67% tem como preferência pagar de R$150,00 a R$250,00 e apenas 23,33% escolheram pagar de R$251,00 a
$350,00.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante esta pesquisa, chegamos a conclusão de que a visita a Bovespa teve a maior porcentagem de
demanda, e o período mais acessível será aos finais de semana.
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PESQUISA EXPERIMENTAL SOBRE ANÚNCIOS NA INTERNET ATRAVÉS DA REDE SOCIAL
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ANTONIO, Mariana; estudante de Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP, e-mail: marianafilgueira@hotmail.com
MATTOS, André Luiz Rodrigues de Rossi, orientador, docente UNILAGO, São José do Rio Preto, e-mail:
alrrmattos@gmail.com

INTRODUÇÃO
A mídia pela rede social é de fácil acesso, sendo possível a divulgação do produto e verificar o retorno.
Em função dos dados adquiridos posteriormente à aplicação do questionário na União das Faculdades dos
Grande Lagos – Unilago, para um determinado número de pessoas, conseguimos verificar o alcance dos anúncios
nas redes sociais nos internautas, obter o perfil do público, que região mora, o tempo que fica na internet, a faixa
etária, qual o produto que chama mais atenção e qual o consumo por causa do anuncio. O marketing nas redes
sociais deve ser utilizado para criar um público em torno da sua marca, os chamados seguidores, é possíveis
identificar ótimas oportunidades de marketing e de relacionamento, aumentando assim o reconhecimento da
marca, dos produtos/serviços.
METODOLOGIA
Para chegar aos objetivos do presente projeto, será elaborado um questionário para colher as informações
que constam em nossos objetivos específicos, sendo aplicado nos alunos da União das Faculdades dos Grandes
Lagos – Unilago. A partir da aplicação do questionário, os dados serão tabulados, transformar em dados
estatísticos e analisados. O questionário foi composto por quinze perguntas, possuindo perguntas de fácil
entendimento.

DISCUSSÕES
Por meio da pesquisa que foi realizada, verificamos que o nosso público alvo, ou seja, os alunos da União
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago), em relação à faixa etária, foram 82% com idade de 18 até 25 anos,
14% de 26 a 30 anos e, 4% de 30 a 40 anos. 96% dos entrevistados disseram comprar pela internet e apenas 4%
nunca compraram pela internet. E 46% cofiam nos anúncios, e 56% não confia nos anúncios. Os produtos mais
procurados são roupas e acessórios com 37% e eletrônicos com 32%. O tempo de uso das redes sociais são 11%
24 horas, 75% até 4 horas por dia e 14% até 1 hora por dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pela pesquisa apresentada 96% dos entrevistados compram pela internet, ou seja, a maioria, mas os que
cofiam nos anúncios são 46%. Os entrevistados estão sempre conectados as redes sócias, assim facilitando que
os anúncios alcance essas pessoas. Sendo assim ainda é viável a divulgação do produto/serviço pela internet
visto que muitos utilizam os anúncios para suas compras pela internet.
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Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto – SP, email: kmilla_turra@hotmail.com; ANDRADE, Mayara Viana; estudante
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de criar uma empresa de prestação de serviços na área de coleta de
lixo eletrônico. O aumento do consumo de produtos eletrônicos tornou-se um problema ambiental, pois o descarte de aparelhos
eletrônicos inutilizados está crescendo mais depressa do que a capacidade de dar um fim digno para eles. Em 2014, serão
comercializados 66 milhões de aparelhos celulares no país, 10% a mais do que há dois anos. Almeja-se, com a criação dessa
empresa, um mercado com pouca exploração comercial e com um segmento bastante em voga na atualidade: reciclagem de
aparelhos eletrônicos. O investimento inicial consiste em obter licenças ambientais para o correto descarte do material,
aquisição de veículos para as coletas, ferramentas específicas para esse tipo de trabalho. Faz-se necessário, também, o
investimento em marketing específico com o intuito de atingir público-alvo presumido. Pode-se concluir que o presente projeto
pretende analisar formas viáveis de descarte, recolhimento e comércio desse lixo.

METODOLOGIA
Foi elaborado um questionário, com o objetivo de efetuar uma abordagem sobre o referido assunto nas
empresas que prestam serviço de manutenção e venda de equipamentos eletrônicos na cidade de São José do
Rio Preto, São Paulo. Em um período de 15 dias, os dados coletados foram contabilizados, analisados e
organizados em planilhas.

DISCUSSÕES
Com base nos dados obtidos em doze empresas abordadas, 16% delas sendo micro, 50% pequenas e
34% médias ou grandes empresas, 57% delas realizam a manutenção de eletrônicos e 43% a venda desses
equipamentos. Já 72% das mesmas conhecem empresas que realizam a coleta e 25% delas desconhecem tal
serviço. Além desses dados, constatamos que 67% das empresas fazem o descarte específico dos eletrônicos e
que 16% fazem o descarte convencional. A presente pesquisa também captou que 75% das empresas
pesquisadas afirmam que aguardariam de 15 a 30 dias para a coleta do material para descarte adequado, já 17%
delas aguardariam de 7 a 15 dias e 8% aguardariam de 1 a 7 dias. Um dado constatado pela pesquisa é que
pequenas empresas detém a maior quantidade de descarte em relação às outras. Por serem empresas de
pequeno porte, a falta de informação sobre as leis e a forma de descarte correto do lixo eletrônico é uma
característica unânime entre empreendimentos desse porte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o grande aumento do poder de consumo da população, o lixo eletrônico deve aumentar em grande
escala nos próximos anos. No entanto, com uma estrutura simples e algumas despesas com licenças ambientais,
além de baixo investimento inicial, podemos entrar em um mercado com um grande campo de exploração.Devido
à falta de informações sobre as leis e a grande quantidade de empresas de pequeno porte, considerando que em
nossa pesquisa as pequenas empresas detêm 50,8% da quantidade do lixo eletrônico descartado, este mercado
está se revelando altamente promissor, tornando assim nossa empresa extremamente viável.Considerando esse
mercado, a e-Trash2, empresa que estamos propondo para atuar no mercado de lixo eletrônico, irá atuar em dois
segmentos: ecologia e tecnologia, o que é de extrema importância para nossa sociedade, além de bastante viável
economicamente.
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Nome fantasia da empresa proposta.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem por objetivo identificar quais cursos de pós-graduação estão entre as
preferências profissionais dos alunos de Administração de Empresas da União das Faculdades dos Grandes
Lagos.
O curso de Administração de Empresas tende a ser reconhecido pelos diferentes segmentos do mercado
nacional e regional por sua dinâmica e pelo perfil voltado para formação do gestor empreendedor, apto a atuar em
diversas áreas. O processo de formação do administrador procura desenvolver no aluno a capacidade reflexiva e
crítica com valores éticos, norteadores da formação profissional. No entanto, cada vez mais o mercado de trabalho
exige atualizações e especializações do profissional, o que faz com que o aluno, ao término do curso, procure um
curso de pós-graduação para dar continuidade aos estudos e a maior possibilidade de ingressar no mercado.
Para chegar ao objetivo que foi exposto inicialmente, o presente projeto buscou analisar o perfil do nosso
público alvo através de questionários que foram aplicados nos quartos anos de Administração. Por meio deles
buscamos colher o máximo de informações quanto ao conteúdo tratado.

METODOLOGIA
Os dados da pesquisa foram obtidos com a aplicação de 30 questionários entre os estudantes de
Administração de Empresas dos quartos anos da União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).
Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados, transformados em estatísticas e
apresentado sem forma de relatório.

DISCUSSÕES
Através da pesquisa que realizamos, conseguimos obter informações interessantes, onde mostram que
47% dos entrevistados são mulheres entre 20 e 25 anos; 25% são homens entre 20 e 25 anos; 17% de Mulheres
entre 25 e 30 e, os 13% restantes, são homens entre 25 e 30 anos.
Com relação aos dias da semana que os entrevistados optariam para cursar uma especialização, 31%
preferem as segundas-feiras e 24% optaram pelas terças-feiras. Com relação aos horários, 85% optariam pelo
período noturno e 15%, pelo diurno. Já com relação as áreas mais procuradas, Planejamento Comercial foi
preferido por 28% dos entrevistados, Marketing e Vendas por 23%, Direito e Ciências Contábeis por 17% e
Marketing Digital por 15%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise dos dados obtidos, concluímos que a demanda por cursos de pós-graduação detém uma
maior parcela do público feminino com 64%e com faixa etária predominante entre 25 a 30 anos. Dessas, a grande
maioria prefere áreas da pós-graduação voltada para o setor administrativo, dentre elas, planejamento comercial
com 32%, marketing e vendas com 21% e Marketing Digital também com 21%.
Por fim, é notável que 69%dos entrevistados pretendem prosseguir com as carreiras atuais, procurando
alguma especialização.
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PESQUISA EXPERIMENTAL SOBRE DEMANDA DE PÓS GRADUÇÃO ENTRE OS
ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO DA UNILAGO
BERNARDELI, GUILHERME; estudante de administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP, email:guilhermedominguesi9@gmail.com; CAMAROTTO, GABRIELLE; estudante de administração, UNILAGO, São José do Rio
Preto, SP, e-mail: gabriellecamarotto@yahoo.com.br;DE PAULA, TAÍS; estudante de administração, UNILAGO, São José do
Rio Preto, SP, e-mail:tais_183@hotmail.com;VERSUTI, BRUNA; estudante de administração, UNILAGO, São José do Rio
Preto, SP, e-mail: brunaversuti@hotmail.com;DE PAULA, TAÍS; estudante de administração, UNILAGO, São José do Rio
Preto, SP, e-mail:tais_183@hotmail.com.
MATTOS, André Luiz Rodrigues de Rossi, orientador, docente UNILAGO, São José do Rio Preto, email:alrrmattos@gmail.com.

INTRODUÇÃO
No presente trabalho, pesquisamos a tendência para escolha de pós-graduações dentro das diversas
subáreas da Administração de Empresas entre os alunos da Unilago, explicando as funções de cada área e seus
valores. O objetivo deste é compreender as necessidades de cada aluno que finalizará a graduação procurará
uma especialização que possa suprir as suas necessidades profissionais após o término da graduação.

METODOLOGIA
Para a fundamentação do presente trabalho, utilizamos os sites de internet das faculdades de São José do
Rio Preto. Além disso, a identificação do nosso público alvo foi realizada por meio da aplicação de questionários,
de modo que pretendemos estimar a quantidade de pessoas que irão cursar uma pós-graduações após a
conclusão da graduação e quais as suas áreas preferidas.
Os questionários da pesquisa foram compostos com quatorze perguntas fechadas, que foram aplicados no
período noturno, para 37 alunos dos quartos anos do curso de Administração de Empresas da União das
Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago). As questões do questionário dessa pesquisa foram elaboradas
possuindo perguntas de fácil entendimento que buscaram as seguintes informações: sexo, idade, renda, horário
preferido para cursar uma especialização, dia da semana pretendidos, se curso presencial ou à distancia, áreas e
os valores que os estudantes estimam desembolsar.

DISCUSSÕES
De acordo com o resultado da presente pesquisa, o nosso público alvo é composto por 75%mulheres e 25%
homens,com a faixa etária de 63%entre 20 a 25 anos, 17% entre 25 e 30 anos e 20% de entrevistados com 30
anos ou mais.Dos entrevistados, 100% estão cursando o quarto ano de Administração de Empresas e pretendem
continuar na área realizando uma pós-graduação.
Os cursos de especialização que prevaleceram foram Relações Humanas, com 32%, e Marketing, com
28%. O horário preferido por 62%foi o horário noturno, sendo os cursos presenciais preferidos por92%. Quando
aos dias da semana, 29% preferiram as segundas-feiras e 29% preferiram cursar a pós-graduação aos sábados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a pesquisa que realizamos, concluímos que nosso produto possui aceitação, pois a
totalidade dos entrevistados pretende cursar uma especialização. No entanto, quando foram estabelecidos valores
para as especializações, detectamos que a demanda baixou para 76%, isso quando o valor estabelecido do
mesmo variar entre R$250,00 e R$310,00.
Com relação Os cursos mais escolhidos foram Relações Humanas e Marketing. Nossa pesquisa se mostrou
ser rentável, pois a maioria dos alunos declarou que pretender continuar na área.
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PESQUISA EXPERIMENTAL SOBRE DEMANDA DECONSUMO DESORVETE NATURAL
SANTOS, Thiago Junio Volpe Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP, tvolpe18@gmail.com; CARNEIRO, Taína
Machado de Abreu. Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto,SP, taina-machado1@hotmail.com;MOURA, Victor
Polete Administração, UNILAGO São José do Rio Preto SP victor_polete@hotmail.com; MATTOS, André Luiz Rodrigues de
Rossi; Orientador, docente Unilago, São José do Rio Preto, SP, alrrmattos@gmail.com

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem por objetivo identificar o público alvo do produto aqui apresentado buscando
identificar os principais clientes.
A máquina yonanas utiliza uma tecnologia que utiliza apenas frutas semi congeladas para produzir um tipo
de sorvete, sem adição de açucares ou gorduras utilizados no processo tradicional de fabricação do sorvete;
Também buscamos introduzir no mercado uma empresa que seja além de fornecedora do produto bruto, ou seja,
o sorvete pronto, também uma franqueadora da marca yonanas.
Para chegar ao objetivo que foi exposto inicialmente, o presente projeto buscou analisar o perfil do nosso
público alvo através de questionários que foram aplicados na instituição de ensino UNILAGO. Por meio deles
buscamos colher o máximo de informações quanto ao conteúdo tratado.

METODOLOGIA
Os dados da presente pesquisa foram obtidos com a aplicação de 40 questionários entre os estudantes da
União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).
Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados, transformados em estatísticas e
apresentados em forma de relatório.

DISCUSSÕES
Através da pesquisa que realizamos, conseguimos obter informações importantes, onde mostram que
60% dos entrevistados são mulheres entre 18 e 25 anos; 40% são homens entre 18e 25 anos.
A Grande maioria dos entrevistados tem um rendimento mensal entre 1 a 4 salários mínimos, cerca de
90% gostam de sorvetes e 64% preferem tanto o de fruta como outros sabores, consumindo na média de uma a
duas vezes por mês, gastando também na média o valor de R$18,30 mensais, outros dados interessantes são que
84% não possuem filhos e 96% dos entrevistados são solteiros.
Os dados também dizem que somente 36% dos entrevistados conhece sobre o funcionamento de
franquias e na média acham que uma franquia custa de R$50.000,00 a R$150.000,00 mas 96% se preocupam
com seu bem estar financeiro no futuro

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que referente aos dados obtidos através dos questionários, a demanda por sorvete detém
uma parcela maior do público jovem feminino. Dessas, a grande maioria 87% prefere sorvetes tanto de frutas
como de outros sabores 13%.
Por fim, a região de São Jose do Rio Preto SP uma das regiões mais quente do estado de São Paulo, que
oferece grade oportunidade para o mercado de sorvetes e derivados, sendo um mercado em constante
crescimento na região. Também vemos grande preocupação por parte dos entrevistados em relação ao bem esta
financeiro no futuro, sendo o negócio yonanas um ramo promissor na região sendo que 70% dos entrevistados
investiram em uma franquia do ramo alimentício.
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PESQUISA EXPERIMENTAL SOBRE O PERFIL DO ADMINISTRADOR EM CONCESSIONÁRIAS DE
AUTOMÓVEIS
GONÇALVES, Aline Papani, estudante de Administração, Unilago, São José do Rio Preto, São Paulo, linynha88@gmail.com;
OLIVEIRA, Ana Carolina Gonçalves, estudante de Administração, Unilago, São José Do Rio Preto, São Paulo,
acarolina.goliveira@gmail.com; DA SILVA, Ana Paula Dos Santos Sousa, estudante de Administração, Unilago, São José Do
Rio Preto, São Paulo, ana_alcantra@hotmail.com; MOURA, Larissa Suéllen Lopes De Souza, estudante de Administração,
Unilago, Bady-Bassitt, São Paulo, Larissa.financeira@hotmail.com; ALVARES, Moniele Garcia, estudante de Administração,
Unilago, Ipiguá, São Paulo, moni_alvares@hotmail.com; MATTOS, André Luiz Rodrigues Rossi, orientador, e-mail:
alrrmattos@gmail.com.

INTRODUÇÃO
O presente projeto foi elaborado para identificar o perfil geral do estudante de Administração de
Empresas da União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago) e compará-lo com o perfil exigido para
administrar concessionárias de revenda de automóveis, identificando também os objetivos profissionais e as áreas
que esses estudantes pretendem seguir.Entendemos que com este projeto compreenderemos melhor quais as
exigências do mercado de trabalho no qual o profissional da Administração está inserido, nesse caso, em relação
às concessionárias de veículos de São José do Rio Preto. Analisado esse mercado, iremos compreender o perfil e
as perspectivas do aluno da Administração de maneira que, com os resultados de nossa pesquisa, possamos
contribuir com mudanças no perfil de formação daqueles que pretendem seguir na área das concessionárias de
veículos.

METODOLOGIA
Para chegar aos nossos objetivos, a pesquisa foi dividida em três etapas. Na primeira, fomos até as
concessionárias entrevistar os profissionais responsáveis pela contratação do local. Com isso, colhemos
informações suficientes para analisar os dados, o que possibilitou uma síntese sobre o perfil exigido nesses locais.
Na segunda, elaboramos um questionário que foi aplicado junto aos estudantes do curso de Administração de
Empresas dos quartos anos da Unilago, pelos quais buscamos entender os objetivos e expectativas desses
estudantes na área administrativa. Por fim, buscamos comparar o perfil exigido pelas concessionárias com o perfil
e as expectativas profissionais reveladas pelos estudantes de Administração entrevistados.

DISCUSSÕES
De acordo com as pesquisas realizadas nas concessionárias, constatamos que esse tipo de negócio
possui um gerente geral, que é graduado em Administração. De acordo com esses gerentes, é importante ser
graduado em Administração de Empresas para ingressar nesse ramo. Além disso, o perfil administrativo que é
procurado está em torno da capacidade de trabalhar em equipe, ter experiência no ramo e conseguir relacionar
conhecimentos gerais e específicos da área.
Com relação à pesquisa realizada entre os alunos, foram aplicados 20 questionários aleatórios entre
estudantes dos terceiros e quartos anos do curso de Administração de Empresas, dentre os quais, 60% eram
mulheres e 40% homens. Ainda sobre os entrevistados, o nosso público em análise está situado majoritariamente
na faixa etária dos 20 aos 35 anos, somando 90% do público.
Além disso, identificamos que de acordo com a opinião dos estudantes, mais de 60% acham que o perfil
ideal de um Administrador na concessionária é ter um conhecimento geral nessa área.
Dentre os 20 questionados a qual área pretendem seguir após a graduação, pudemos observar que 20%
preferem seguir em Relações Humanas, 25% - Financeira 25% - Gestão, 10% Vendas e os outros 20% não
souberam responder. Por fim, quando questionados sobre a possibilidade de trabalho em uma concessionária de
automóveis, somente 65% aceitariam tal emprego.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as pesquisas realizadas concluímos que 70% dos alunos trabalhariam em
concessionárias no setor de vendas, mas da totalidade dos entrevistados, apenas 60% desse público estão
qualificados e de acordo com o perfil que o gerente procura, ou seja, conhecimentos gerais e específicos nesta
área. E por fim, alguns dos estudantes preferem seguir outros departamentos dentro da administração de
empresa.
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Arquitetura e
Urbanismo

AVENIDA BADY BASSITT
AGATHA, Yasmini; Arquitetura e Urbanismo,São José do Rio Preto,São Paulo, União das Faculdades dos Grandes Lagos
(Unilago),yaasminii@hotmail.com; BONADIO, Flávia
Sendo uma das vias de maior importância da cidade após analisar suas carência, deficiências e pontos positivos foi possível
elaborar intervenções para melhor atender a população.A falta de acessibilidade é um dos maiores problemas da via
comprometendo a mobilidade urbana dos deficientes físicos, a precariedade de área verde na avenida é preocupante pois
interfere diretamente na qualidade do ambiente, prejudicando a qualidade de vida da população, a ausência de equipamentos
urbanos pode ser notada ao longo da via. Dentre os benefícios das intervenções propostas temos melhoria na mobilidade
urbana, estética, funcionalidade, aproveitamento da área urbana, segurança dentre outros.

RESUMO
Com o crescimento da população a via passou a ser ineficaz deixando de atender as necessidades da população.
Após uma pesquisa local elaborou-se intervenções que buscam melhorar a via em sua estética e funcionalidade, abrangendo
principalmente a segurança e mobilidade urbana da população.
Dentre as intervenções estão acessibilidade pois a
mesma é completamente inacessível para deficientes, fiação subterrânea está contribui para melhor estética e segurança da
via, equipamentos urbanos, dentre outros. Infelizmente nem todas as necessidades podem ser atendidas de imediato, mas as
básicas que fossem atendidas já tornaria a via mais eficiente.
PALAVRAS-CHAVE: avenida, população, acessibilidade.

INTRODUÇÃO
O presente tem como prelúdio analisar as carências, deficiências e pontos positivos encontrados até os
dias atuais na avenida Bady Bassitt, e com base nesses dados propor intervenções, visando a melhoria e
eficiência da via.As propostas foram elaboradas com base na realidade, pois infelizmente nem todos os pontos
negativos podem ser sanados de imediato.

METODOLOGIA
Realizado um estudo local na Avenida Bady Bassitt localizada na cidade de São José do Rio Preto, por
meio de fotos antigas e matérias publicadas em jornais e internet.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Fiação subterrânea, eliminação de todos os postes com fiação de telefone e energia elétrica aéreos,
substituindo-os por cabos que passam por baixo do solo.Rampas de acesso, Visando a melhor comodidade e
segurança da população é de grande importância à implantação das rampas de acesso para atender a população
de mobilidade reduzida, a mesma atenderá as exigências presentes na NBR 9050.Corte do canteiro central, para
tornar possível a travessia de pedestres acessível, é necessário fazer recortes nos canteiros centrais para permitir
assim a locomoção e segurança, melhorando assim a mobilidade para os usuários que possuem a mesma
reduzida.Pontos de ônibus, o ponto de ônibus proposto a ser implantados disponibilizara sinal wi-fi para os
usuários, painel eletrônico informando as linhas de ônibus e horários, estrutura metálica com a parte em alvenaria
para poder suportar o peso e o vidro, as laterais com vidro e película anti-vandalismo.Lixeiras, sua estrutura será
de metal, possuindo uma tapa que funcionara como uma cobertura para precaução em dias chuvosos, ficará a 15
centímetros do cesto de lixo para não obstruir a passagem do lixo para o interior da lixeira, a mesma possui um
mecanismo de abertura externo com trava sendo assim o funcionário que irá realizar a coleta dos rejeitos não
precisará ter contato direto com o mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As intervenções propostas prevê melhor qualidade de vida, aproveitamento da área urbana, mobilidade,

acessibilidade dentre outros fatores encontrados que se encontram em estado precário e/ou não atendem as
necessidades da população.Parte dessas carências encontradas podem ser sanadas de imediato agregando
melhores condições de uso e qualidade da via para a população, no entanto, o problema da enchente necessita
de um estudo mais especifico e uma série de intervenções.
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PLANEJAMENTO URBANO (AVENIDA POTIRENDABA)
BONADIO,Flávia; NASCIMENTO, Rafael, Arquitetura e Urbanismo, União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago), São
José do Rio Preto, SP, e-mail: rafael.nascimennto@gmail.com

RESUMO
Estudo da Avenida Potirendaba mostra cincos pontos negativos e suas deficiências através de reportagens de jornais
e sites da nossa cidade, desde falta de lixeiras, má sinalização da avenida, asfalto ruim, vias apertadas e acidentes. Também
destacamos pontos positivos tanto da avenida em si como outras vias da cidade que são, ligação de marginais das rodovias
Washington Luiz e Br 153, Zona mista, onde a moradia e comércio são no mesmo bairro, praças para lazer e ótimo lugar para
morar, ou seja quem mora lá não quer se mudar. E por fim propõe cinco intervenções para a melhoria da avenida; sinaleiro
Inteligente, bolsões para motos, eliminação dos estacionamentos e criação de corredor de ônibus, criação de recuos para
paradas de ônibus, deixando assim a via livre e proibição da conversão a esquerda na avenida, deixando assim o transito mais
fluente.
PALAVRAS-CHAVE: Potirendaba, pontos, cinco.

INTRODUÇÃO
Devido alguns trechos da avenida ser bem apertados, ocorrem com frequência acidentes. Outro ponto que ocorre
acidentes é nó final da avenida, onde os veículos que saem da rodovia BR 153, margeando até chegar à avenida, mesmo com
a sinalização, ocorrem acidentes neste local.
Uma noticia do jornal Diário da Região da cidade de São José do Rio Preto, do dia 28 de
agosto de 2013, publicou uma matéria. Acidente deixa motociclista gravemente ferida.A
secretária Elisabete de Jesus, 32 anos, precisou amputar a perna esquerda pouco acima
do joelho depois de ter o membro esmagado pela roda traseira de um caminhão no
cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Potirendaba, em Rio Preto. De acordo com o
boletim de ocorrência, Elisabete posicionou a moto do lado direito do caminhão guiado por
Ricardo César Munhoz, 45 anos, que estava parado no sinal vermelho no cruzamento das
avenidas Getúlio Vargas e Potirendaba. Quando o sinal abriu o caminhão convergiu à
direita e prensou a moto onde estava a secretária. O caminhão passou por cima da perna
esquerda da jovem. "Não percebi nada. Somente algumas quadras à frente é que
motoristas conseguiram me avisar sobre o que aconteceu e eu estacionei o caminhão",
Figura 1: A Secretaria Elisabete de
afirmou Munhoz.” (DIARIOWEB, 2013).O caminhoneiro conta ainda que policiais seguiram
Jesus, 32 anos, Ela precisou amputar
a perna: Fonte: Diarioweb.
até onde ele estava para colher seu depoimento e o aconselharam a não ir até o local do
acidente

METODOLOGIA
Estudo através de pesquisas de reportagens tanto de jornais e sites da nossa cidade sobre a Avenida Potirendaba
onde demonstra cincos pontos negativos e suas deficiências, pontos positivos e intervenções sugeridas. Levantamento
fotográfico no local no período de fevereiro a março de 2014.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Figura
10:
(Motorista
aguarda
abertura do semáforo, veículos
maiores precisam ficar atrás da
faixa). Fonte: Valdivo Pereira/Folha
da Região, 26/7/213.

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
(SMMU), iniciou, nesta sexta-feira (26), a instalação de uma nova sinalização horizontal
que delimita uma área exclusiva de espera para motos e bicicletas nos cruzamentos das
vias movimentadas e que possuem semáforos. Nesta sexta-feira, a melhoria, chamada de
bolsão de espera, está sendo implantada, na avenida dos Araçás. Todos os semáforos da
cidade receberão, gratuitamente, o sistema.O secretário de Mobilidade Urbana de
Araçatuba, Delcir Getúlio Nardo, explica que esta nova sinalização é localizada entre a
faixa de pedestres e os automóveis e demais veículos parados no vermelho do semáforo.
Assim, os motociclistas e ciclistas podem se posicionar na frente para esperar o semáforo
abrir e não precisam se movimentar entre os veículos. Desta forma, evitam-se colisões
entre os veículos no momento de parada e, principalmente, saída com o sinal verde.Essa
sinalização é novidade em Araçatuba, mas já vem sendo usada em cidades como São
Paulo, Barcelona e Madri, na Espanha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluído que existem problemas sérios, tanto como transito perigoso, vias apertadas, falta de lixeiras sinalização e
cuidados, tanto como outros, porém existem pontos positivos dos quais são; ligação de marginais das rodovias Washington
Luiz e BR 153, Zona mista, onde a moradia e comércio são no mesmo bairro, praças para lazer e ótimo lugar para morar, ou
seja quem mora lá não quer se mudar. E que as intervenções para a melhoria da avenida podem sim trazer um benéfico maior
para a população tais como; sinaleiro Inteligente, bolsões para motos, eliminação dos estacionamentos e criação de corredor
de ônibus, criação de recuos para paradas de ônibus, deixando assim a via livre e proibição da conversão à esquerda na
avenida, deixando assim o transito mais fluente.
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AVENIDA BADY BASSITT – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
BONADIO, Flávia;CARVALHO, Larissa;FREITAS, Alessandra;HERÉDIA, Felipe;SOUZA, João Pedro;
TAPPARO, Tatiane. Arquitetura e Urbanismo,São José do Rio Preto,São Paulo,União das Faculdades dos Grandes Lagos Unilago
Avenida Bady Bassitt, construída sobre o córrego Borá, tem tráfego intenso, é a avenida mais movimentada de São José do
Rio Preto. Com base em informações da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança revela que a via recebe
cerca de 1 milhão de veículos Por mês, ou 35 mil por dia.Cruza alguns trechos da cidade, delimitando o Centro do bairro Boa
Vista e Vila N.Sra. da Paz até o pontilhão da rodovia Washington Luís. A área verde bem cuidada e a iluminação intensa
estimulam as caminhadas. A avenida possui uma variedade de casas comerciais, bancos, clínicas e consultórios médicos,
igreja e prédios residenciais, a sala de convenções da Acirp, Faculdade D. Pedro II, Unimed, etc.Ela foi se modificando para
chegar ao que é hoje, acompanhou as transformações da cidade.

RESUMO
O presente trabalho possui como objetivo apresentar informações técnicas e históricas referentes à Av. Bady Bassit no
município de São José do Rio Preto, SP; bem como os levantamentos urbanísticos e de infraestrutura da referida avenida.
A área do estudo contempla toda a Av. Bady Bassitt, desde (Supermercado Pastorinho) até (Habbib’s)levantamentos istóricos
da avenida foram obtidos através da fonte de pesquisa no youtube, jornais, google.Os levantamentos urbanísticos e de
infraestrutura foram realizados por pesquisa em campo.Foram apresentadas informações realizadas através de levantamentos
referentes a história da avenida e também toda infraestrutura necessária.Para os levantamentos históricos, foram consultados
os meios como jornal Tv Tem Rio Preto, site da prefeitura, entrevista pessoal com engenheiros do semae, para compor a
primeira fase da pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: avenida, município, infraestrutura.

INTRODUÇÃO
O presente tem como objetivo analisar a estrutura da Avenida Bady Bassitt, pontos que estão adequados para uso
da população e pontos que necessitam de melhoria.

METODOLOGIA
Realizado um estudo local na Avenida Bady Bassitt localizada na cidade de São José do Rio Preto, por meio de
fotos e matérias publicadas em jornais e internet, prefeitura da cidade, Semae e CPFL

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Com base nos estudos e levantamentos técnicos realizados na área de estudo, foi constatada a
importância da Av. Bady Bassitt para o município de São José do Rio Preto. Os estudos identificaram os serviços
oferecidos ao longo da avenida e as infraestruturas existentes no local (seu estado de conservação e
manutenção). Evidencia-se que há necessidade de melhorias na manutenção de drenagem pluvial, arborização,
coleta de resíduos, pontos de ônibus, acessibilidade, entre outros; que proporcionará melhorias para a população
residente e comércio e área mista instalado ao longo da avenida. Em função da urbanização ocorrida no passado,
alguns problemas vividos hoje pela população na região não foram previstos anteriormente, porém é possível
adaptar mudanças que tragam melhorias para a população atual e futura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O proposto prevê melhoria na qualidade de vida, aproveitamento do espaço, mudança de equipamentos que não
estão mais em perfeito estado para novos, atendimento de melhor qualidade para toda a população, tanto para os
moradores da redondeza, quanto para as pessoas que passam pelo trecho somente a trabalho ou a passeio.
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Sendo uma das vias de maior importância para a cidade, ao analisar todos os pontos, aspectos e sua história,
foi possível iniciar um histórico de pesquisa deste o início, até os dias de hoje.
Com todos os pontos positivos e negativo colocados em tese, com discussões e analises, concluímos que a
precária e deficiência na via é de extrema grandeza.Dentre todos pontos analisados, como, ocupação do solo,
estrutura, área verde, arborização, drenagem, tratamento de agua e esgoto, telecomunicação, zoneamento,
classificação de via, dentre outros, foram importantes para trabalhar com a história e necessidade de cada ponto.

RESUMO
Como dizem, a Avenida Andaló é e sempre será um marco para a cidade. Com seu crescimento individual e
realizando atividades em todos os aspectos, se tornou uma das principais avenidas de São José do Rio Preto. Quando Alberto
Andaló, então prefeito de São José do Rio preto em 1956, decidiu transformar a região rio-pretense, pensou e chegou à
conclusão que a urbanização das avenidas da cidade seria um passo muito importante na obra. Com isso iniciou-se os
trabalhos, a canalização do córrego canela e a pavimentação. Não podemos deixar de lembrar que esta obra impactante,
trouxe muitos benefícios para região, porém, trouxe também certos problemas.
Palavras chaves: transformar, obra, urbanização.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem o intuído de analisar e descrever toda a história da avenida Alberto Andaló,
trazendo deste o início sua construção e importância nos dias de hoje. As descrições foram escritas e analisadas
de forma congruentes, citamos vários pontos negativos que interferem na via.

METODOLOGIA
Realizado um estudo local em campo, na Avenida Alberto Andaló, localizado na cidade de São José do
Rio Preto, por meio de pesquisas em mídia, fotos antigas e recentes, publicações em jornais e internet
.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Baseando-se na história e informações colhidas durante toda a pesquisa, foram elaborados textos com todos
os dados positivos e negativos, todos os aspectos e temas que cada um tinha a oferecer. Tese escrita, com
conhecimento de terceiros, entrevistas com pessoas da época de inicialização da obra na via.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com todos os dados colhidos em campo e com várias pesquisas, concluímos que a Avenida Andaló
representa de forma concreta uma revolução para a cidade, uma revolução não somente física, mas sim algo que
tem vida, pensar que há décadas passadas, era uma avenida comum, e com pouca influência na cidade, se
tornou uma avenida simbólica e funcional para toda a população. Não podemos deixar de citar os graves
problemas que ocorrem por lá, como as enchentes, entretanto, sabemos sim, que de alguma forma, podem e
devem ser resolvidos, porque a única maneira destes problemas virarem solução depende de um planejamento
concreto e sustentável, para toda a população, de forma especificas.
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SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS EM HORTA VERTICAL
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RESUMO
A horta vertical é técnica indicada para pessoas que não possuem espaço para cultivo de hortaliças, ao mesmo tempo em que
oferece soluções criativas para decorar lugares fechados, apartamentos, escritórios e até escolas. Se constitui também em
uma forma de praticar a sustentabilidade e aproximar as pessoas de áreas verdes. A concepção varia significativamente,
desde projetos mais simples e a preços acessíveis, até trabalhos sofisticados assinados por arquitetos e designers que adotam
a proposta de verticalização de jardins e hortas para um público seleto. Este estudo foi desenvolvido de março à julho de 2014
na União das Faculdades dos Grandes Lagos, Unilago, e objetivou o desenvolvimento de estrutura de horta vertical sem custo,
reutilizando material, de forma harmoniosa e determinar espécies que se adaptam a este sistema com elaboração de encarte
com informações para condução das espécies e reposição. O modelo em questão pode ser apoiado em suportes junto às
superfícies de paredes, colunas e biombos. A estrutura constou de ferro da parte de trás de geladeiras antigas e vasos
plásticos de volume de 3 L de solo. Como substrato foi utilizado solo de barranco e adubo orgânico na proporção 2:1. As
culturas do Manjericão, Salsa, Coentro, Cebolinha, Couve, Alface e Pimenta malagueta foram consideradas indicadas para
cultivo neste sistema. Conclui-se que a utilização de materiais reutilizáveis, sem custo, viabilizam a construção de hortas
verticais, e que as espécies utilizadas apresentam condução e manutenção práticas resultando em uma ornamentação útil e
convidativa.
PALAVRAS-CHAVE: Versátil, Ecológica, Econômica, Ornamental.

INTRODUÇÃO
Fazer uma horta dentro de casa é a opção mais interessante para quem não abre mão de ter sempre
alimentos fresquinhos à mesa. Além de mais saudável, a alternativa é prática e econômica. Mas se engana quem
pensa que para ter a própria horta é preciso muito espaço. É possível cultivar vegetais e hortaliças em vasos ou
canteiros ou usar como alternativa a horta vertical orgânica, que é uma técnica aplicada em paredes de quintais ou
até mesmo em pequenas varandas de apartamentos (GUNTHER & MANIERO,2013). Para construção da horta
vertical deve-se pensar na ornamentação do ambiente, em sustentabilidade e ao mesmo tempo na capacidade da
estrutura para oferecimento de condições adequadas para o desenvolvimento das culturas. Este estudo objetivou
o desenvolvimento de estrutura de horta vertical sem custo, reutilizando material, de forma harmoniosa e
determinar espécies que se adaptam a este sistema com elaboração de encarte com informações para condução
das espécies e reposição.

METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido no município de São José do Rio Preto, na União das Faculdades dos Grandes
Lagos – UNILAGO entre março e julho de 2014. A horta vertical desenvolvida visa abastecer a cozinha piloto do
curso de gastronomia da UNILAGO. A horta deve conter condimentos, temperos e hortaliças para
desenvolvimento de pratos do curso. A horta vertical foi implantada em um muro dentro do estacionamento da
Faculdade. Para implantação da horta vertical, reutilizamos os materiais: estrutura de ferro de geladeira antiga,
palitos de sorvete e potes médios de decoração de capacidade de 3L de solo. As espécias cultivadas foram:
Manjericão, Salsa, Coentro, Cebolinha, Couve, Alface e Pimenta malagueta. Essas culturas foram semeadas em
sementeiras de polietileno e 20 dias após a semeadura foram transplantadas para seu destino final, os potes. O
substrato utilizado foi composto por solo de barranco e adubo orgânico na proporção 2:1. Foram elaborados
encartes informativos para condução e reposição das hortaliças para uso do curso de gastronomia.

DISCUSSÕES
Os potes ou vasos utilizados nas hortas verticais devem ter volume compatível com o espaço necessário
para desenvolvimento adequado do sistema radicular da espécie utilizada. As culturas do Manjericão, Salsa,
Coentro, Cebolinha, Couve, Alface e Pimenta malagueta apresentaram desenvolvimento satisfatório nos vasos
após o transplante. Os encartes informativos foram elaborados com linguagem simples para entendimento de
qualquer público e foram inseridas informações de necessidade de rega e reposição. O material utilizado permitiu
a construção de uma estrutura leve.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A horta vertical elaborada neste estudo é prática e econômica e pode ser utilizada em casa ou
apartamento. Qualquer cidadão pode ter uma horta ecologicamente correta.

REFERÊNCIAS
GUNTHER, W.M.R.; MANIERO, A.M. (coords).2013. Projeto Ecohorta: tecnologia social para a sustentabilidade
urbana. Disponível em: http://www.bvs-sp.fsp.usp.br/tecom/docs/2013/gun2013002.pdf. Acesso em: 03/11/2014.

IMPLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS EM HORTA VERTICAL
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RESUMO
Este estudo objetivou o desenvolvimento de uma horta vertical apresentando estruturas possíveis, experiências, custos
envolvidos apresentando todos os aspectos indispensáveis para implantação e condução. Foram semeadas as culturas do
almeirão, quiabo, pepino, chicória, alface, tomate e mostarda em uma estrutura que foi montada com madeira de palets
descartados e garrafas pet. As semeaduras de todas as hortaliças foram feitas previamente em bandejas, usando substrato
composto 1:2:1 de solo de barranco, adubo orgânico e vermiculita. As plântulas permaneceram em bandeja por 20 dias até a
implantação em garrafas pet. A irrigação dessas hortaliças foi feita com regadores. Foram elaborados encartes com
informações sobre exigências das culturas para condução e necessidade de reposição. A horta vertical pode ser utilizada em
qualquer espaço desde uma garagem, até uma varanda de apartamento e os materiais utilizados neste estudo foram
adequados do ponto de vista econômico, estético e ambiental.
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, palet, garrafa pet.

INTRODUÇÃO
A busca por alimentação saudável e por práticas sustentáveis é crescente no Brasil. De acordo com
Filgueira (2008), quanto mais evoluído um povo, maior e mais diversificado é o consumo de hortaliças, tanto ao
natural como em forma industrializada. Neste contexto enquadra-se a possibilidade da população produzir suas
próprias hortaliças dentro de suas residências, a permacultura, utilizando estruturas de suporte compostas de
material descartado reutilizável. A área de produção é limitada dentro de residências e são necessários projetos
que utilizem espaço reduzido e que permitam harmonização do ambiente. O desenvolvimento de hortas verticais
deve considerar todos estes fatores e ainda, permitir o desenvolvimento adequado das plantas quanto à
exigências climáticas e fisiológicas. Para condução das hortaliças o responsável deve ter conhecimento mínimo
das culturas como necessidade de irrigação, exposição ao sol, adubação, ciclo e reposição.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado na União das Faculdades dos Grandes Lagos –Unilago no período de março a julho
de 2014 e objetivou o desenvolvimento de estrutura sustentável – construída a partir de materiais reutilizáveis, de
encartes com informações sobre condução e exigências das hortaliças, sensibilização dos alunos do curso sobre a
prática da sustentabilidade, promovendo educação ambiental. O projeto foi dividido em etapas, iniciando com a
escolha do local para instalação da estrutura, observando aspectos climáticos e disposição do sol, disponibilidade
de água e a proteção de ventos fortes e frios, contou ainda com o desenvolvimento de experiências práticas com
as culturas, onde os alunos captaram informações sobre o cultivo de plantas, suas necessidades, além de temas
como a importância da alimentação saudável e da reciclagem. Foram semeadas as culturas do almeirão, quiabo,
pepino, chicória, alface, tomate e mostarda em uma estrutura que foi montada com madeira de palets descartados
e garrafas pet. As semeaduras de todas as hortaliças foram feitas previamente em bandejas, usando substrato
composto 1:2:1 de solo de barranco, adubo orgânico e vermiculita. As plântulas permaneceram em bandejas por
20 dias até a implantação em garrafas pet. Foram utilizados garrafas pet partidas longitudinalmente. As estruras
foram fixadas no muro do estacionamento da Faculdade e permanecem sob uso do curso de Gastronomia. A
irrigação dessas hortaliças é realizada com regadores no final da tarde 5 dias na semana.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A horta vertical pode ser utilizada em qualquer espaço desde uma garagem, até uma varanda de
apartamento e os materiais utilizados neste estudo, palets e garrafa pet, foram adequados do ponto de vista
econômico, estético e ambiental. Há vários materiais reutilizáveis interessantes para uso com esta finalidade e
estudo prévio da estrutura é essencial para recomendação para a comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A horta vertical proposta neste estudo se trata de um modelos passível de recomendação para a
comunidade por suas características de bom suporte para os vasos – garrafas pet e por harmonizar com o
ambiente. Este estudo faz parte do projeto horta vertical que está proporcionando uma maior integração entre
alunos, pois além da sensibilização sobre a necessidade de reutilização de recursos e preservação do meio
ambiente, o projeto contribui com informações para a comunidade.
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RESUMO
O mel é um produto muito apreciado e procurado pelos consumidores por ser um produto natural e conter inúmeras
propriedades medicinais. Possuindo ação bactericida e sendo nutritivo. É composto principalmente de glicose (80%) e água
(17%), além de outras substâncias (3%) como sais minerais, proteínas entre outros. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
umidade de méis para corelacionar com sua estabilidade à fermentação e assim, assegurar sua qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: mel; umidade; fermentação.

INTRODUÇÃO
A criação racional de abelhas constitui-se de uma atividade em que se consegue obter bons resultados econômicos,
ecológicos e sociais. Essa atividade, desenvolvida ao longo do tempo por pequenos, médios e grandes produtores, vem
despertando o interesse de muitos criadores e instituições do Brasil (RODRIGUES, 2004). Com a conquista do mercado
externo em 2001, os estoques de mel existentes no estado foram comercializados parte como produto de mesa e, parte como
matéria prima para indústria, devolvendo ao apicultor o crédito na atividade apícola. A partir daí, a demanda esteve sempre
crescente, os preços se recuperando e o segmento apícola em franca expansão, se consolidando como uma nova opção de
emprego e renda para o setor primário do Ceará (SILVA, 2003).O mel é resultado da desidratação e transformação do néctar.
A quantidade de mel que pode ser obtida de uma determinada planta varia com os fatores que influenciam a produção e a
concentração de néctar e, ainda, com a concentração e proporções de seus carboidratos, com a quantidade de flores da área e
com o número de dias em que as flores estão secretando néctar (CRANE, 1990). É composto principalmente de glicose (80%)
e água (17%), além de outras substâncias (3%). O mel é, portanto, um alimento complexo do ponto vista biológico e também
analítico, pois sua composição varia muito em função de sua origem floral, geográfica e de safra para safra, envolvendo
condições climáticas (BASTOS, 1995). A umidade é uma das características mais importantes, por influenciar na sua
viscosidade, peso específico, maturidade, cristalização, sabor, conservação e palatabilidade do mel. Sendo assim, o objetivo
deste trabalho foi avaliar a umidade de méis para corelacionar com sua estabilidade à fermentação e assim, assegurar sua
qualidade.

METODOLOGIA
Os méis utilizados nos ensaios foram coletados de pontos que comercializam produtos apícolas, tais
como: farmácias, frutarias, lojas de produtos apícolas e supermercados e, em seguida, conduzidas ao Laboratório
de Química para análise bromatológica de umidade.Os ensaios foram efetuados com quatro amostras de méis e
três repetições. Ao realizar a coleta das amostras observou-se o estado da embalagem e o modo de
armazenamento sendo as embalagens esterilizadas com álcool 70% antes de abertas para a análise.Os
procedimentos analíticos foram realizados de acordo às diretrizes e metodologias recomendadas pelo ministério
da Agricultura e do Abastecimento, através da Instrução Normativa n°11, de 20 de outubro de 2000 (BRASIL,
2000; AOAC, 1997).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Segundo a literatura, um mel maduro tem menos de 18,5% de umidade (CANO et al., 2001) e,segundo
Schweitzer (2001), acima desse valor, maior será o risco de fermentação.Os méis analisados apresentaram
umidade variando de 9,5 a 12,2% sendo, portanto, considerados méis de boa estabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as amostras apresentaram-se em acordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, como mel apto para consumo de mesa. Isto nos mostra que os produtores e
comerciantes de produtos apícolas têm uma maior preocupação com o aumento de controle da qualidade e as
boas práticas de fabricação durante a extração e o beneficiamento do mel, além do armazenamento, contribuindo
assim para aumento da qualidade do produto comercializado.
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RESUMO
As hemoglobinas (Hb) variantes são hemoglobinopatias recorrentes de mutações nos genes das globinas que originam
moléculas com estrutura físico-química diferentes. Vários testes são necessários para o diagnóstico preciso destas alterações
e esse trabalho teve como objetivo demonstrar a importância do uso de metodologias complementares para a diferenciação de
Hb S e Hb “S-like”. Avaliamos 101 amostras por meio de testes citológicos, eletroforéticos, cromatográfico e moleculares para
investigação de Hb S e Hb “S-like”. Observamos que as análises iniciais de diagnóstico para as hemoglobinopatias foram
importantes para o direcionamento dos resultados, mas o uso de metodologias complementares nos permitiram a identificar
sete Hb “S-like”, cinco Hb Hasharon e duas Hb D-Los Angeles, que poderiam ser diagnosticadas erroneamente.
PALAVRAS-CHAVE: hemoglobinopatias, S like, diagnóstico laboratorial.

INTRODUÇÃO
As Hb “S-like” são hemoglobinas variantes que apresentam migração eletroforética, em pH alcalino,
semelhante ao da Hb S. A Hb S é a Hb que caracteriza a doença falciforme - doença mais grave e frequentes das
hemoglobinopatias (Hbpatias). Algumas Hb “S-like”, quando associadas a outras Hbpatias, podem apresentar
alterações hematológicas significativas. O diagnóstico correto dessas Hb pode gerar erros de interpretação com o
uso de metodologias pouco resolutivas e necessita-se de testes complementares (ZAMARO, 2002; BONINIDOMINGOS, ONDEI, ZAMARO, 2006). Sendo assim, o objetivo do trabalho foi demonstrar a importância do uso
de metodologias complementares para a diferenciação de Hb S e Hb “S-like”.

METODOLOGIA
No período de abril a agosto de 2014 foram avaliadas 101 amostras sanguíneas de indivíduos que apresentaram
perfil eletroforético alcalino semelhante ao da Hb S. As amostras foram enviadas ao Laboratório de Hemoglobinas
e Genética das Doenças Hematológicas da Universidade Estadual Paulista, UNESP, câmpus de São José do Rio
Preto, para o diagnóstico de Hbpatias e submetidas a testes de morfologia eritrocitária a fresco, resistência
globular osmótica em NaCl a 0,36%, eletroforese em pH 8,6 e pH 6,2, cromatografia líquida de alta performanceHPLC e análise molecular da Hb S por (PCR RFLP).

DISCUSSÕES
As Hb variantes são causadas por mutações que alteram a estrutura físico-química da Hb, recorrente disso,
as Hb “S-like” migram em uma posição semelhante ao da Hb S em eletroforese alcalina. As técnicas iniciais de
diagnóstico são essenciais para direcionamento dos resultados, mas o uso de metodologias complementares nos
permitiram identificar sete Hb “S-like”, cinco Hb Hasharon e duas Hb D-Los Angeles, que poderiam ser
diagnosticadas erroneamente como Hb S.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises iniciais de diagnóstico evidenciaram 101 amostras com o perfil eletroforético em pH alcalino
semelhante ao da Hb S. Sendo que, 53 indivíduos apresentaram perfil Hb AS, 23 Hb SS, sete Hb AS + F, quatro
Hb SF, três Hb SFA, três Hb SS, três Hb FS, três FAS e dois Hb AS + A2. Após a utilização dos testes
complementares, sete amostras (Hb AS e Hb FAS) apresentaram perfil cromatográfico e molecular diferente da Hb
S. Destas, cinco apresentaram heterozigose para a Hb Hasharon e duas para a Hb D-Los Angeles.
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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade realizar um levantamento bibliográfico sobre transmissão transfusional e por
transplante de órgãos pelo Toxoplasma gondii, agente etiológico da toxoplasmose. Foram selecionados 13
artigos nos endereços eletrônicos Scielo e PubMed. Por meio da análise realizada foram criados três grupos: G1
contemplou os artigos que pesquisaram a transmissão do T. gondii por transplante de órgãos sólidos; G2 por
hemocomponentes; G3 por medula óssea. De acordo com as análises a maior frequência de possível
transmissão está no G2 (P<0,001). Todos os artigos sugeriram a possível transmissão do parasito por transfusão
e transplante, mas, nenhum autor confirmou a contaminação por meio dos métodos laboratoriais empregados,
que foram: sorologia, molecular e parasitológico. A maioria dos artigos basearam-se somente na soroconversão
para sugerir a transmissão do T. gondii.
PALAVRAS-CHAVE: Contaminação transfusional e transplante por T. gondii; formas de contaminação por T.
gondii; diagnóstico laboratorial.

INTRODUÇÃO
A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo agente etiológico Toxoplasma gondii,
protozoário oportunista intracelular obrigatório. A contaminação em humanos pode ocorrer por
ingestão de alimentos ou água contaminados por oocistos liberados pelas fezes dos gatos; ingestão
de carnes mal cozidas ou cruas contaminados por cistos teciduais e em transplante de órgãos
sólidos; transmissão placentária e por transfusão de hemocomponentes contaminados por
taquizoítos. Diante disso, este trabalho tem por finalidade realizar um levantamento bibliográfico
sobre transmissão transfusional e por transplante de órgãos pelo T. gondii.

METODOLOGIA
Foram selecionados 13 artigos científicos de livre acesso nos endereços eletrônicos Scielo e
PubMed, incluindo nacionais e internacionais que contemplavam o tema em questão. Por meio da
análise realizada foram criados três grupos (G1, G2 e G3). G1 contemplou os artigos que
pesquisaram a transmissão do T. gondii por transplante de órgãos sólidos; G2 por
hemocomponentes; G3 por medula óssea. Dos artigos foram retiradas as seguintes informações:
número de indivíduos pesquisados, número de indivíduos com possível transmissão e métodos
laboratoriais utilizados para determinar a transmissão.

CONCLUSÃO
Em relação ao diagnóstico laboratorial, os 13 artigos utilizaram com maior frequência os
métodos sorológicos. Em relação aos componentes transfundidos ou transplantados, ficou em
evidência que os hemocomponentes são os que mais podem ser responsáveis pela possível
transmissão do T. gondii. Com as metodologias utilizadas nenhum autor confirmou a transmissão por
estas vias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVARADO-ESQUIVEL, C. et al. Seroepidemiology of infection with Toxoplasma gondii in healthy blood donors
of Durango, Mexico. BMC Infectious Diseases, v. 7, p. 75, 13 jul. 2007.
ANGELIS, M.; COOPER, J. T.; FREEMAN, R. B. Impact of donor infections on outcome of orthotopic liver
transplantation. Liver Transplantation, v. 9, n. 5, p. 451–462, maio 2003

EBRAHIM ZADEH, A. et al. Toxoplasmosis as a complication of transfusion in hemodialysis patients.
Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology, v. 4, n. 1, p. 22–25, 2014.

Ciências
Contabeis

APURAÇÃO DO RESULTADO E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
GUERRA, Luis Gustavo Luchetti, graduando em Ciências Contábeis, Unilago, SJRio Preto-SP,
lguerra@cabambiental.com.br
SILVA, Rafael de Jesus, graduando em Ciências Contábeis, Unilago, SJRio Preto-SP, buchechafdm@hotmail.com
SIGNORINI, Daniel Francisco, graduando em Ciências Contábeis, Unilago, SJRio Preto-SP,
danielsignorini@hotmail.com

SOUZA, Ermerson R.; Prof. Especialista, Unilago, SJRPreto-SP, prof.ermerson@gmail.com

RESUMO
Em toda atividade empresarial temos que nos ater aos registros dos atos e fatos que ocorrem durante o período. A partir de
tais registros chegamos a importante fase da contabilidade que é a apuração do resultado, a fim de verificar se a empresa teve
lucro ou prejuízo e, após a apuração verificamos as informações da situação econômico-financeira de uma entidade,
disponibilizadas pela contabilidade através das demonstrações contábeis, onde cada uma dentro do seu grau de importância
demonstra as particularidades ocorridas na empresa em determinado período. Conhecer o resultado de uma empresa é um
fator determinante quando se pretende obter recursos com terceiros, sejam recursos financeiros ou mesmo compra de matériaprima a prazo. As demonstrações contábeis servem para que outras empresas possam avaliar a situação de uma empresa e
tomar a decisão de investimento ou não, de ceder crédito financeiro ou não.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa, Contabilidade, Resultados, Demonstrações.

INTRODUÇÃO
A base de toda análise das demonstrações contábeis é constituída nos registros das operações e na
consequente apuração o resultado, onde demonstra se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele período. É a
partir das demonstrações contábeis que outras empresas, instituições financeiras podem avaliar a situação de
uma empresa, qual é a sua situação econômico-financeira, podendo outras empresas conceder ou não o crédito
após tal análise.

METODOLOGIA
O trabalho teve fundamentação teórica na pesquisa bibliográfica e no conhecimento adquirido durante as
aulas da disciplina base do curso de Ciências Contábeis, o que dá ênfase ao conhecimento aliado à experiência
profissional, levando a uma maior capacidade de entendimento e interpretação dos fatos e fatos contábeis.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Iudícibus [et al] (2010) afirmam que a critério da empresa, podem-se apurar resultados, mensais,
trimestrais, semestrais, anuais etc., sem a necessidade de encerrarmos as contas de resultado, nesse caso, o
resultado será sempre o acumulado do exercício.
Para Marion (2007) a Análise das Demonstrações Contábeis, também conhecida como Análise das
Demonstrações Financeiras, desenvolve-se ainda mais com o surgimento dos Bancos Governamentais bastante
interessados na situação econômico-financeira das empresas tomadoras de financiamentos.
De acordo com Crepaldi (2010), o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a
posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade e tomadas de
decisão econômica.
Para Ribeiro (2009), as demonstrações contábeis devem exprimir com clareza a situação do patrimônio
das empresas e as mutações ocorridas no exercício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apurar o resultado e saber interpretá-lo é uma tarefa bastante árdua para os analistas e
consequentemente para quem apura os resultados, visto que uma empresa em determinado ano pode ter um
excelente resultado e no outro seu resultado ser insatisfatório. É no aprendizado da análise que podemos ao
menos tentar manter a empresa com boa situação econômico-financeira.
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RESUMO
Esta iniciação científica tem como objetivo a melhor compreensão sobre um ativo imobilizado, suas mensurações,
definições, seus conceitos e o alcance dentro de uma empresa com base em estudos de ciências contábeis.
Estoque, compreendendo seus custos e os critérios utilizados para valoração de estoque entre outros conceitos
básicos e aprofundados. Receitas, identificando transações, venda de bens e mercadorias, juros e rendas
como benefícios econômicos durante o período contábil. Ativo Intangível reconhecendo quais os critérios são
utilizados para o definir como tal, como mensurar os valores contábeis e para facilitar o método de aprendizagem
nas normas das Ciências Contábeis.
PALAVRAS-CHAVE: Ativo Imobilizado, Estoque, Receitas, Ativo Intangível.

INTRODUÇÃO
A busca pelo conhecimento e a perfeita mensuração dos ativos, nos levam a entender a função das
contas contábeis, sejam elas no Brasil, como também em outros países, já que devemos ter uma linguagem
universal e na sua essência, podemos observar a importância de cada uma das contas na constituição de uma
entidade que nasce com a função de manter sua continuidade, que é um dos pilares da existência da
Contabilidade.

METODOLOGIA
A pesquisa é fundamentada na pesquisa bibliográfica e na experiência profissional dos envolvidos,
mostrando a versatilidade na análise da conta de estoque, receitas, ativos imobilizados e ativos intangíveis.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
De acordo com a Equipe de Professores da FEA/USP (2010), o ativo imobilizado é a parcela do Ativo
que se compõe dos bens destinados ao uso (não à venda – apesar de poderem vir a ser vendidos, normalmente
após seu uso) e à manutenção da atividade da empresa, inclusive os de propriedade industrial ou comercial.
Pelos ensinamentos de Niyama e Silva (2011) e segundo o IASB, receitas são “aumentos nos benefícios
econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição
de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e não se confundem com os que resultam de
contribuição dos proprietários da entidade”. Esta definição foi adotada de forma próxima pela Estrutura Conceitual
CVM e do CPC.
Na concepção de Dubois, Kulpa e Souza (2009), estoque pode ser definido como como o volume de
bens disponíveis para uma produção futura, tratando-se de materiais que deverão ser transformados. Quando o
estoque se refere a bens produzidos, as quantidades não comercializadas correspondem ao estoque de produtos
elaborados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estes tópicos podem ser encontrados em qualquer entidade sendo de grande importância, são
necessários a compreensão de cada um, o ativo imobilizado é mensurado e utilizado para gerar receitas estando
disponível para o administrador da entidade sempre que necessário, gerando assim receitas operacionais para
manter os custos e despesas, porém, o ativo imobilizado não fica localizado na conta de estoque, pois está em
constante uso e tem vida útil acima de 365 dias.
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RESUMO
Desenvolver a escrituração contábil não é simplesmente pegar uma operação que ocorreu na empresa e debitar
uma conta e creditar outra. Antes de qualquer escrituração é preciso saber qual é a essência de cada conta, se
devemos fazer um tipo de lançamento ou outro. A determinação das contas de receitas, despesas e custos é de
fundamental importância para determinarmos como faremos a contabilização, respeitando a legislação vigente e
por consequência nos mostrar o resultado da empresa no final de cada período. A interpretação das retificações
de lançamentos é também fundamental, visto que em uma escrituração podem haver erros e saber fazer suas
correções mostram a clareza dos relatórios que a contabilidade vai dispor para que as decisões possam ser
tomadas, a partir dos resultados apresentados.
PALAVRAS-CHAVE: Escrituração, Conta, Contabilidade, Resultados.

INTRODUÇÃO
A base de uma escrituração contábil é fundamentada pela técnica das partidas dobradas, onde para
cada débito deve haver pelo menor um crédito de igual valor ou se forem vários créditos, a soma destes deverá
corresponder ao valor de seu débito. É nesse sentido que ao fazermos qualquer contabilização, podemos ou não
influenciar no resultado da empresa, visto que qualquer lançamento errado poderá modificar o resultado que está
sendo apresentado.

METODOLOGIA
O trabalho teve fundamentação teórica na pesquisa bibliográfica e no conhecimento adquirido durante as
aulas da disciplina base do curso de Ciências Contábeis, o que dá ênfase ao conhecimento aliado à experiência
profissional, levando a uma maior capacidade de entendimento e interpretação dos fatos e fatos contábeis.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Viceconti e Neves (2012), a contabilidade, para registrar suas operações, adota o método das partidas
dobradas. A essência deste método é que o registro de qualquer operação implica que um débito em uma ou mais
contas deve corresponder um crédito equivalente, em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores
debitados seja sempre igual à soma dos valores creditados.
Ribeiro (2009) diz que a escrituração é uma técnica contábil que consiste em registrar nos livros próprios
todos os acontecimentos que ocorrem na empresa e que modifiquem ou possam vir a modificar a situação
patrimonial.
A cada exercício social a empresa deve apurar o resultado de seus negócios. A apuração do resultado é
realizada de forma destacada, onde confronta a receita (vendas) com as despesas. Se as receitas forem maiores
que as despesas, a empresa teve lucro; já e as despesas forem maiores, a empresa teve prejuízo (Marion, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aprendizado e conhecimento aliados ao processo de contabilização das operações de uma empresa
justificam a importância de saber a importância das técnicas contábeis das partidas dobradas, que nos fazem
compreender a contabilização das receitas, despesas e custos, bem como de qualquer outro tipo de operação
pela qual a empresa tenha ocorrência. Saber contabilizar as operações básicas de uma empresa já é um grande
passo para ser um excelente profissional contábil.
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RESUMO
Esta iniciação científica tem como objetivo a melhor compreensão sobre a identificação de uma nota fiscal, bem como os
campos que a compõem. A ideia do SPED tem seu início coma implantação da Nota Fiscal Eletrônica e passando por diversos
módulos até chegar as diversas formas de SPED que temos hoje, seja Fiscal, Contábil, Contribuições e outros que ainda estão
por vir. Neste sentido, nos deparamos cada vez mais, com as obrigações impostas pelo governo. Em tais obrigações fica cada
vez mais difícil a sonegação, visto que os arquivos digitais entregues a partir de cada uma das obrigações obrigam os
profissionais de Sistemas de Informação juntamente com a contabilidade a gerar informações cada vez mais fidedignas. A
veracidade da informação se torna cada vez mais importante, para que assim nenhum dos responsáveis pela geração da
informação seja penalizado devido a informações incorretas, infiéis.
PALAVRAS-CHAVE: Nota Fiscal, Obrigações, Informações, SPED.

INTRODUÇÃO
Este trabalho de Iniciação Científica tem por objetivo abordar alguns temas a respeito da escrituração
Fiscal no Brasil, desde a definição de tributos, os tipos de notas fiscais e quanto a forma de escriturar os diferentes
documentos fiscais existentes em exercício, desde seu reconhecimento, até a sua entrega, de forma digital com
auxílio do Sistema Público de Escrituração Digital.

METODOLOGIA
A pesquisa é fundamentada na pesquisa bibliográfica e na experiência profissional dos envolvidos,
demonstrando a vivência na área fiscal, dando foco ao tipo de nota fiscal e sua escrituração, que dará origem ao
SPED, seja ele fiscal, contábil, contribuições.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Para Azevedo e Mariano (2009), “Diante da evolução tecnológica constante e o aumento do volume de
operações pelas maiores empresas, a fiscalização, da mesma forma que as empresas, foram obrigadas a se
modernizar tecnologicamente”.
“Os fiscos, de uma maneira geral, têm aprimorado os seus sistemas de fiscalização. A partir dos seus
próprios bancos de dados e também através do cruzamento de informações permutadas com outras esferas de
poder, há um aumento substancial dos resultados no combate à evasão fiscal” (Duarte, 2008).
Azevedo e Mariano (2009) dizem que “o SPED propiciará a entrega única do que hoje é realizado em
várias obrigações acessórias, centralizando em um bando de dados único, que pode ser acessado pelo fisco
interessado, observado o sigilo garantido pela Constituição Federal”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a realização deste trabalho, buscamos de forma sucinta, deixar evidente as diferentes formas de
escrituração existentes em nosso modelo de contabilidade praticada no país. O objetivo do trabalho é alcançado
no momento que conseguimos propagar o conhecimento aos iniciantes, dessa parte tão complexa da
contabilidade que é a escrita fiscal.
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RESUMO
Entender e conhecer a fonte de origem é fundamental para entender a contabilidade de qualquer empresa. É a partir daí que
temos a noção de como é o funcionamento contábil, com suas origens, o que determina a diferenciação entre bens, direitos e
obrigações e que nos leva através das operações de débito e crédito a compor a situação econômico-financeira de uma
empresa em determinado período. Saber interpretar as contas através do débito e crédito, nos remete ao entendimento de
como são as origens e aplicações de recursos, isto é, de onde vem o dinheiro e onde está sendo e como utilizado. Ao observar
a situação líquida da empresa notamos se sua saúde financeira está bem ou não, pois se a sua situação líquida for negativa,
financeiramente temos que sua saúde está comprometida, dando margem à não continuidade da permanência no mercado em
que atua.
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, Origem, Situação, Débito e Crédito.

INTRODUÇÃO
Uma dúvida que assombra muitas pessoas é o principal entendimento do porquê uma conta tem
natureza devedora ou credora, já que muitos não têm a concepção de que a entrada de dinheiro na empresa tem
natureza devedora, ao passo que uma conta de fornecedores tem natureza credora. É ai que se fundamenta a
necessidade do conhecimento do patrimônio em construir uma contabilidade.

METODOLOGIA
O trabalho teve fundamentação teórica na pesquisa bibliográfica e no conhecimento adquirido durante as
aulas da disciplina base do curso de Ciências Contábeis, levando cada um dos envolvidos se tornar um aluno mas
crítico no sentido do pensamento evolutivo dos acontecimentos no patrimônio de qualquer entidade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Para Ribeiro (2009), patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, avaliado
em moeda.
Marion (2009) explica que o termo patrimônio significa o conjunto de bens direitos e obrigações
pertencente a uma pessoa ou empresa, compondo-se também de valores a receber e, por isso, em contabilidade
esses valores a receber são denominados direitos a receber ou simplesmente direito.
No entendimento de Crepaldi (2010), a conta é um recurso contábil utilizado para reunir sob um único
item todos os eventos e valores patrimoniais de mesma natureza.
Na concepção de Viceconti e Neves (2012), o débito de uma conta indica a situação de dívida de
responsabilidade da conta, enquanto que o crédito indica uma situação de direito de haver de uma conta e, a
diferença entre as duas chamamos de saldo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento é grande aliado ao processo de aprendizado, principalmente quando damos início a
fundamentação de como é a construção da contabilidade e quão importante é saber suas origens, de onde vem e
para onde vai o dinheiro que circula em uma empresa. Assim, o conhecimento adquirido com este trabalho, pode
nos proporcionar maior entendimento do que é a contabilidade e de como esta é suma importância e grande fonte
de informações para a própria empresa e a quem tiver interesse em sua contabilidade.
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RESUMO
Conhecer e entender os tributos incidentes nas operações industrial, comercial e de serviços, nas esferas Federal,
Estadual e Municipal, explicitando os fatos geradores e as respectivas alíquotas, é de grande importância para a
sobrevivência de qualquer empresa. E, na escrita fiscal, ter conhecimento pleno da tributação de acordo com a
atividade de cada empresa é essencial, visto que sem a devida tributação, a empresa pode ser onerada
indevidamente, por isso, quanto mais minuciosa for análise, menores os riscos de pagar tributo indevido. Assim, o
departamento fiscal de uma empresa, sendo ele terceirizado ou próprio, é fundamental para os cálculos dos
Impostos, mas também para estar sempre atualizado com a legislação. E, não há como falar nos reflexos da
escrita fiscal sem antes explanar o que há por trás de tudo isso, isto é, a legislação vigente, que pode prejudicar a
saúde financeira de qualquer empresa com facilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Tributos, Escrita Fiscal, Legislação, Empresa.

INTRODUÇÃO
A Escrita Fiscal é responsável pelas conferências das notas fiscais e pela escrituração dos livros fiscais,
além da apuração dos impostos incidentes sobre o faturamento da empresa, bem como a entrega das obrigações
acessórias relativas a legislação fiscal do ICMS, IPI e ISS.

METODOLOGIA
A pesquisa é fundamentada na pesquisa bibliográfica e na experiência profissional dos envolvidos,
demonstrando a vivência na área fiscal, dando foco ao tipo de nota fiscal, sua escrituração e a apuração dos
tributos existentes em cada nota fiscal.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A Equipe do Senac (2013) afirma que a escrituração fiscal é de vital importância para a gestão de uma
empresa ou entidade, trazendo algumas vantagens, como atender às exigências do Código Civil Brasileiro, entre
outras diversas vantagens.
Segundo Brandão (2012) escrita fiscal é o conjunto de documentos criados e instituídos pelo Poder
Executivo, que todo sujeito passivo de obrigação tributária deve manter, com a finalidade de comprovar as
operações e receitas decorrentes de serviços prestados ou tomados, ainda que estes serviços não sejam
tributados; além da comercialização de mercadorias, com suas notas fiscais de entrada e saída de mercadorias
Os fiscos, de uma maneira geral, têm aprimorado os seus sistemas de fiscalização. A partir dos seus
próprios bancos de dados e também através do cruzamento de informações permutadas com outras esferas de
poder, há um aumento substancial dos resultados no combate à evasão fiscal (Duarte, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A iniciação teve como objetivo nos proporcionar maior entendimento na parte da escrita fiscal que
através do planejamento é possível saber em qual empresa melhor se encaixa, sendo de suma importância e
grande fonte de informações para a própria empresa para o fisco.
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RESUMO
Este resumo abordará, de forma clara e objetiva, as principais fontes de prevenção e tratamento do câncer de
próstata. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer de próstata é a neoplasia maligna mais
frequente nos homens e o segundo maior causador de mortes no Brasil (SBU, 2008). Os sintomas mais comuns
do câncer de próstata são: diminuição do jato urinário, aumento da frequência miccional, jato urinário intermitente,
urgência urinária, incontinência e a presença de sangue na urina. Os tumores podem crescer de forma rápida,
espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte.
PALAVRAS-CHAVE: Próstata, sintomas, prevenção.
INTRODUÇÃO
Este levantamento bibliográfico tem como principal objetivo a informação. Trazer o conhecimento da doença e
seus aspectos clínicos, para que todos tenham acesso, de forma clara e resumida, as principais características
dessa patologia e suas formas de prevenção e tratamento.
CÂNCER DE PRÓSTATA – UM VERDADEIRO TABU ENTRE OS HOMENS
O câncer de próstata é um tumor maligno que ocorre quando as células sofrem mutação e se multiplicam
desordenadamente. Atualmente, com medidas adequadas de detecção precoce, pode-se diagnosticar o tumor na
fase inicial e com isso tratá-lo de modo curativo. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os
homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. É o sexto tipo mais comum no mundo e o mais
prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de tipos de câncer. Para a detecção do câncer da
próstata é recomendado o acompanhamento anual a partir dos 45 anos com visita ao urologista, toque retal e
dosagem no sangue do antígeno prostático específico (PSA). O tratamento mais indicado para este tipo de tumor
dependerá do estágio da doença, a avaliação do PSA e a expectativa de vida do paciente. De acordo com cada
caso, pode ser indicada a cirurgia, a radioterapia e a braquiterapia. É importante salientar que os hábitos
alimentares também são bons aliados e estão relacionados a um efeito protetor da doença, como o consumo de
frutas e vegetais ricos em licopeno, como o tomate e a cenoura e leguminosas como o feijão, a ervilha e a soja.
Contudo, ainda nota-se um descaso da população masculina com relação à fisiopatologia do câncer prostático,
assim como sobre a importância em realizar medidas preventivas para evitar o seu desenvolvimento. No entanto,
superar o preconceito, o medo, e as barreiras impostas à realização do exame preventivo do toque retal , assim
como a desinformação dos homens com respeito a esta patologia, ainda é uma realidade em nosso meio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso principal objetivo foi trazer o conhecimento dessa patologia que tem sido cada vez mais comum em meio à
população masculina. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de
três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento da expectativa de vida é justificado
pela evolução dos métodos diagnósticos (exames) e pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do
país.
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RESUMO
Atualmente grande parte da população, vem sendo incentivada, pela mídia, por programas governamentais e até mesmo por
instituições privadas a praticarem atividade física por conta do sedentarismo e as patologias associadas. Dentre as várias
modalidades, corrida de rua é uma opção esportiva para a população devido à facilidade de sua prática, dos
benefícios à
saúde, o seu baixo custo e os fatores corporais, psicológicos e sociais. Nesse sentido devido a estes pontos positivos, o
número de adeptos a modalidade tem aumentado significativamente.
PALAVRAS-CHAVE: corrida de rua, treinamento, treinamento de corrida, prática de corrida.

INTRODUÇÃO
No decorrer da história, a corrida era uma forma de locomoção necessária para sobrevivência, na qual, tornava as
pessoas ativas, sendo que, hoje, com a evolução da tecnologia, tornou se menos exigente do
aspecto físico do ser humano
que possui recursos que atende suas necessidades diárias como o meio de transporte e a informática que permite consultas e
compras sem sair de casa. A prática de pelo menos uma atividade física cotidiana e orientada é de grande validade ao
individuo, sendo assim, todos os adultos saudáveis entre 18 a 65 anos de idade devem participar de uma atividade física
aeróbica de intensidade moderada por um mínimo de 30 minutos em pelo menos 5 dias na semana ou realizar a prática de
atividade de intensidade vigorosa por um mínimo de 20 minutos pelo menos em 3 dias na semana ACSM (2014). No entanto, o
objetivo deste estudo é analisar os motivos que levam as pessoas a prática e participação nos eventos de corrida de rua.

METODOLOGIA
Esse estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica que partiu de uma análise interpretativa e
crítica de conteúdos obtidos através do acervo da UNILAGO e sites acadêmicos e pesquisa de campo, na qual foi
aplicado um questionário aleatoriamente em uma amostra de 71 pessoas de ambos os sexo, na qual, abordava o
contexto social e os motivos da escolha da modalidade. Os dados foram coletados nos eventos de corrida de rua,
na cidade de São José do Rio Preto, no período de dois meses, no ano de 2014.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A corrida de rua é um esporte popular que consiste em percorrer a pé um determinado percurso
geralmente em asfalto podendo variar o tipo de piso de acordo com o objetivo do praticante, além disso, é
caracterizada como opção de baixo custo e ótimo beneficio á saúde melhorando a aptidão cardiorrespiratória,
redução de peso, redução da porcentagem de gordura corporal. A modalidade vem crescendo a cada dia em
número de adeptos e a quantidade de eventos. Qualquer pessoa pode aderir à modalidade não precisando de
habilidades específicas Truccolo (2008). Diversos motivos justificam o início e a manutenção da prática de
exercícios físico sendo o motivo intrínseco que é a força psíquica de um indivíduo em empenhar-se para realizar
sessões de treinamento e de corrida, quanto motivo extrínseco que se trata da necessidade do controle do peso,
redução dos riscos de doenças cardiovasculares, redução do estresse, depressão, satisfação, construção da
autoestima e socialização Casadio (2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto houve um predomínio dos participantes do sexo masculino 79% e do sexo feminino 21%.
Começaram a praticar a corrida de rua por vontade própria 93%, enquanto, 7% foram por prescrição médica. As
motivações foram 40% por busca da saúde, 14% melhor desempenho e 46% ambas. O aumento da adesão se
deve na busca da qualidade de vida 40%, socialização 4% e o baixo custo 10%. A necessidade da população por
uma vida mais saudável e social contribui para que as pessoas procurem cada vez mais a corrida de rua.
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RESUMO
Este artigo foi elaborado com o objetivo de encontrar e mostrar os benefícios que a musculação pode trazer a indivíduos
idosos que sofrem com a osteoporose. Pesquisamos que com um trabalho direcionado e orientado de musculação, respeitando
os limites fisiológicos do individuo, podemos diminuir o processo de desgaste que a osteoporose ocasiona, e até melhorar o
quadro da patologia, para que o idoso tenha a autonomia necessária para executar até mesmo as tarefas do dia a dia,
melhorando assim, sua autoestima e qualidade de vida. Além disso, especificamos formas adequadas de se trabalhar com
esse publico, considerando seus limites fisiológicos individuais.
Palavras chaves: Musculação, envelhecimento, osteoporose.

INTRODUÇÃO
Junto com o envelhecimento, vêm também às doenças, sejam elas crônicas ou não, e a prevenção delas ainda
é o melhor remédio. Prevenção essa, que pode se dar a praticas de atividades físicas, sendo que, em torno dos
30 anos é que temos o termino da aquisição do capital ósseo, denominado de pico de massa óssea. Portanto, as
pessoas que não atingem um adequado pico de massa óssea, poderão apresentar ao longo da vida um risco mais
elevado de desenvolver a osteoporose. A osteoporose é uma doença silenciosa e comum, principalmente em
mulheres, após as alterações hormonais ocorridas pela menopausa, sendo essa alteração óssea metabólica mais
comum entre as mulheres após a menopausa.Dantas (2003) diz que, a medida que a pessoa envelhece, os ossos
apresentam uma tendência a desmineralização, ou seja, perdem cálcio e se tornam fracos e quebradiços. Barbanti
(1990) afirma que, assim como os músculos, os ossos tendem a se tornar mais fortes e resistentes, quanto mais
forem usados e exercitados. Os exercícios físicos mais indicados são os resistidos, tendo como um dos principais
a musculação, que pode ser definida como um método de treinamento desportivo, contribuindo para a
remodelação óssea, ganho de massa e potencia muscular.Guedes (1997) cita que a musculação pode ser
definida como a execução de movimentos biomecânicos localizados em segmentos musculares, com a utilização
de sobrecarga externa ou peso do próprio corpo. Pode-se dizer que musculação é o termo mais usado para
designar o treinamento com pesos, assim, não podemos caracterizar a musculação como modalidade esportiva,
mais sim como uma forma de treinamento.O treinamento de força mantem e desenvolve a estrutura óssea e
muscular, sendo esse o fator mais importante na prevenção, e reabilitação de doenças crônico-degenerativas, nas
disfunções físicas, no controle de peso e da osteoporose. Simão (2008) cita que alguns cuidados devem ser
estabelecidos, como controle de carga e certos exercícios que causam muita tensão articular e óssea, devem ser
ministrados com muita cautela, ou evitados.

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado, de forma bibliográfica, utilizando o acervo de livros da faculdade Unilago, e sites
acadêmicos com as palavras chaves: Envelhecimento, Musculação e Osteoporose.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com bases em nossos estudos, é possível afirmar que, a pratica regular de musculação é, uma estratégia
preventiva, atrativa e eficaz para melhorar não só a osteoporose, mas também a parte psicológica do idoso.
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RESUMO
Qual o efeito da prática esportiva para o controle do equilíbrio e dos ajustes posturais? O objetivo deste artigo foi
verificar informações que comparam as alterações posturais e os ajustes corporais em atletas de diferentes práticas esportivas.
As informações foram coletadas por meio de uma revisão de literatura que usou como fontes de pesquisa os bancos de dados
do Medline, Scielo e PudMed. Os estudos avaliaram atletas e não-atletas (grupo controle) de quatro modalidades distintas:
Atletas remadores, atletas de handebol, judocas e ginastas (GA), este ultimo sendo realizado com crianças. Os resultados
apresentaram que a prática esportiva resultou em níveis consideráveis de melhora no equilíbrio postural dos participantes
atletas, principalmente atletas da modalidade judô. Contudo, alguns autores sugerem novos estudos que façam uma
correlação entre a prática esportiva, o controle do equilíbrio postural e o índice de lesões.
PALAVRAS-CHAVE: Prática esportiva, Equilíbrio, Controle postural, Informações sensoriais.

INTRODUÇÃO
O equilíbrio é o processo de manutenção do centro de gravidade (CG) dentro da base de suporte do corpo (TOOKUNI et al.,
2005). Alguns fatores como a presença de alterações posturais, a existência de lesões no sistema musculoesquelético e a
prática de atividade desportiva podem alterar o controle postural e o equilíbrio (MOCHIZUKI e AMADIO, 2006).A experiência
motora, proveniente da prática desportiva, pode proporcionar uma melhor interpretação das informações sensoriais recebidas
(MOCHIZUKI e AMADIO, 2006). Dessa forma, a prática de esportes pode acarretar em melhor resposta do controle postural e
do equilíbrio de indivíduos praticantes de atividade desportiva (MOCHIZUKI e AMADIO, 2007).Os efeitos da experiência motora
em variados tipos de esporte, e do desenvolvimento motor precisam ser mais bem investigados (MOCHIZUKI e AMADIO,
2007). Não são encontrados relatos, na literatura, que evidenciem os efeitos do condicionamento físico no deslocamento do
centro de pressão (COP) em testes de controle postural de longa duração (VIEIRA, 2006). Dessa forma, esse estudo procura
elucidar qual o efeito da prática esportiva para o controle do equilíbrio e dos ajustes posturais? Quais informações sensoriais
auxiliam no controle postural? O objetivo deste estudo foi verificar informações que comparam as alterações posturais e os
ajustes corporais em diferentes práticas esportivas.

METODOLOGIA
Este estudo foi feito por meio de uma revisão de literatura não sistemática que usou como fontes de pesquisa os bancos de
dados do Medline, Scielo e PudMed para a busca de artigos publicados a partir da ultima década. Os artigos foram
selecionados por relevância e por afinidade com os assuntos relacionados ao controle da postura e este em diversos esportes.

DISCUSSÕES
Na tentativa de encontrar os efeitos da experiência motora e das informações sensoriais no controle postural, MOCHIZUKI e
AMADIO (2007) utilizaram a análise dos componentes principais a fim de verificar modificações no número de variáveis
necessárias para explicar a variabilidade encontrada na resposta postural em ginastas. Para testar a hipótese de que atletas de
maior habilidade detêm melhor controle do equilíbrio em situações de maior demanda postural, YOSHITOMI (2006) analisou as
respostas posturais a uma perturbação externa inesperada de judocas em dois níveis de habilidade e de um grupo de
participantes não atletas.Em estudo realizado por VIEIRA (2006), os atletas remadores não apresentaram modificações no
controle postural estático em função do prolongado tempo de teste, pois se manteve dentro do padrão inicial de deslocamento
do centro de pressão, expresso pelo comportamento constante dos parâmetros estabilométricos analisados.Porém, no grupo
controle, esses parâmetros foram suscetíveis a alterações, ocorridas simultaneamente com o aumento do nível de desconforto.
O treinamento físico intenso foi o fator responsável pela característica diferenciada entre os grupos, tanto para os parâmetros
de oscilação do CP, identificadas pela estabilometria, como para a sensação de desconforto induzida pela tarefa.Para
TOOKUNI et al., 2005, a avaliação do equilíbrio na posição ortostática em atletas de handebol foi feita por meio da análise do
deslocamento do centro de pressão (COP). Isto é possível, pois, o COP move-se continuamente em relação aos
deslocamentos do CG. Os resultados dão indícios de que a prática desportiva pode ter apresentado influência sobre o padrão
de deslocamento total do COP do grupo de atletas. As participantes atletas apresentaram maior deslocamento do COP em
situação estática do que as participantes não atletas, o que demonstra uma menor capacidade de manter o equilíbrio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo evidenciou que atletas praticantes de judô apresentaram maior controle do equilíbrio postural pois apresentaram
pouco deslocamento de COP a serem expostos à perturbações externas inesperadas e que atletas da modalidade de handebol
apresenta maior deslocamento de COP em posição ortostática. Contudo, faz-se necessário a realização de novos estudos para
identificar os efeitos da prática desportiva no equilíbrio e o papel deste no desenvolvimento e prevenção de lesões
musculoesqueléticas.
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RESUMO
Este trabalho buscou verificar a importância da Ginástica Laboral para os trabalhadores do setor sucroaalcoleiro e conhecer
quais as vantagens que a atividade pode proporcionar aos trabalhadores e as empresas.
Os resultados mostraram que já nos primeiros três meses após a implantação desse programa, como a redução de doenças
ocupacionais, redução de acidentes de trabalhos, mais motivação, mais qualidade de vida, mais integração entre os
trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: Ginástica laboral, Benefícios. Trabalhadores

I NTRODUÇÃO
Atuar na prevenção de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, reduzindo o numero de acidentes de
trabalho, prevenindo doenças originadas por traumas cumulativos, fadiga muscular, aumentando a disposição do
funcionário ao iniciar o trabalho e promovendo maior integração no ambiente de trabalho
Atualmente pode se considerar que o trabalho ocupa grande parte da vida das pessoas, visto que o individuo
permanece a maior parte do dia trabalhando. Diante dessa questão, a ginástica laboral tem sido apresentada
como uma grande solução, que a implementam muitas melhorias, sejam financeiras, motivacionais, produtivas, a
um custo razoavelmente baixo para a sua implantação.

METODOLOGIA
Realizado em uma Usina do setor sucroaalcoleiro da região de Olímpia S/P, de modo a verificar se a empresa
realiza a Ginástica Laboral com os trabalhadores, de que forma é realizada e quais os benefícios que essa prática
tem trazido para a empresa e seus trabalhadores.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Com este estudo realizado na Usina, verificou-se que são muitos os benefícios proporcionados pela Ginástica
Laboral aos trabalhadores em geral e também para a empresa, dentre eles: os trabalhadores melhoraram sua auto
imagem; houve uma diminuição de dores; dos casos de estresse e das tensões; ocorreu uma grande melhoria nos
relacionamentos na empresa; aumentou a resistência da fadiga central e periférica; a disposição e motivação para
o trabalho, já para a empresa, houve um aumento de produtividade, uma redução de casos de doenças
ocupacionais e redução dos gastos com despesas medicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se verificar que a Ginástica Laboral é uma atividade que realmente traz bons resultados aos trabalhadores,
quando aplicada seriamente, visando alcançar alguns objetivos, como redução dos casos de doenças
ocupacionais.
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RESUMO
O Swordplay é uma prática de jogo onde são simulados combates medievais com armas acolchoadas, que compreende de
forma conjunta elementos do treinamento desportivo voltados para a modalidade. Através de uma perspectiva abrangente,
foram realizadas contextualizações progressivas do histórico do Swordplay; associações sociais e físicas aos seus praticantes;
e pesquisas através de questionários direcionados aos lideres e representantes de equipes de Swordplay para levantar
estatisticamente dados terminológicos adotados, tal como a análise de todo o conteúdo apresentado baseando-se em
referenciais bibliográficos. Foram apontados os termos mais usuais e a compreensão de seus significados, quais seriam os
mais coerentes tendo em vista o seu enquadramento, nos dando uma perspectiva abrangente sobre a situação atual do
Swordplay no Brasil, suas comparações com as áreas de atividades esportivas, jogos e lutas todos ligados à educação física
mesmo estando esta em um cenário recente de exercício nacional.
PALAVRAS-CHAVE: Swordplay, LARP, Jogo, Esporte.

INTRODUÇÃO
Este trabalho visa elucidar práticas esportivas contemporâneas e as relações da sociedade com as mesmas além
de seus aspectos físicos e organizacionais. Em especial daremos ênfase ao Swordplay, uma atividade recente no
Brasil que contém características relacionadas, sendo a sua execução derivada de outros países que apresenta,
em âmbito nacional, uma carência organizacional e de levantamento de dados referentes aos participantes, suas
regras e, principalmente sua influência nos aspectos físicos e sociais.

METODOLOGIA
Realizado através de uma produção original, o presente estudo adotou pesquisas em acervos bibliográficos de
diversas bases de dados, como LILACS, SCIELO, MOTRIZ, RBCE, LICERE e Google Acadêmico, tendo como
busca as palavras chaves Swordplay; Battle Gaming; LARP; RPG; Jogo e Esporte. Além das bibliografias também
foi realizado uma pesquisa de campo de caráter quantitativo, durante o IV Encontro Paulista de Swordplay
realizado dia 27 de julho de 2014 em São Paulo, utilizando de entrevistados participantes do evento de Swordplay
considerados líderes ou representantes de equipes, através da aplicação de questionários de questões abertas e
fechadas de forma a apresentar dados estatísticos das equipes no Brasil e também terminologias adotadas, sua
aplicação foi realizada com a apresentação do termo livre e esclarecido preservando os direitos dos entrevistados.

DISCUSSÕES
Swordplay consiste na prática de simulação de combates medievais, onde equipes espalhadas pelo Brasil são
criadas para a reprodução desta atividade recreativa e competitiva. Foram abordados o histórico da prática do
Swordplay no Brasil e no mundo, além de seu desenvolvimento de forma cronológica; relações sociais e físicas
proporcionadas aos seus praticantes; parâmetros estatísticos de equipes no Brasil e o estudo das terminologias
adotadas dentro do meio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De forma a categorizar a prática do Swordplay, foi visto ao longo do estudo que existe uma grande importância
deste, no meio de atividades esportivas, jogos e lutas, ligados à área da educação física descendendo de
atividades que nasceram em um campo internacional, sendo esta uma prática recente que segue em constante
expansão em âmbito nacional, mas muito mais visível principalmente no estado de São Paulo que foram onde os
vestígios de prática deram início.
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RESUMO
Esse estudo tem como objetivo propor o biribol como uma atividade física adaptada para idosos, promovendo a melhora da
saúde física e otimização das relações sociais. Sua metodologia utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documentais, a fim de
compreender as necessidades fisiológicas do idoso e as características do envelhecimento para que o biribol possa ser
reconhecido como uma atividade aquática adaptada e, assim, contribuir para a melhora e/ou manutenção da saúde do idoso.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física adaptada, biribol, envelhecimento.

INTRODUÇÃO
Entendemos que a atuação da Educação Física como área profissional deve se dar durante todo o ciclo vital do ser humano e,
neste sentido, se inclui a fase do envelhecimento. Pesquisas sugerem que 50% do declínio, frequentemente atribuído ao
envelhecimento fisiológico na realidade é provocado pela atrofia de desuso, resultante da inatividade física (ASSIS, 2007). O
idoso, mesmo portador de doenças adquiridas ao longo de seu ciclo de vida, deve participar de programas comuns de
educação física. A atividade física constante traz benefícios incontestáveis para prolongar os anos de vida e com mais
qualidade.Não devemos relacionar uma pessoa idosa portadora de uma doença cardíaca, ou de diabetes, ou de osteoporose e
assim por diante, com alguma deficiência ou limitação motora. Devemos reconhecer tais patologias, sua etiologia e
características para, assim, indicar ou propor uma atividade que favoreça uma melhora da saúde física e social do idoso.
(NERI, 1993). A prática de exercícios físicos, a alimentação adequada, a exposição moderada ao sol, a estimulação mental, o
controle do estresse, o apoio psicológico, a atitude positiva perante a vida e o próprio envelhecimento, são alguns fatores que
podem retardar ou minimizar os efeitos da passagem do tempo. (ASSIS, 2007).

METODOLOGIA
Este estudo faz parte de um projeto que buscou caracterizar o biribol como uma atividade aquática adaptada para idosos. A
pesquisa foi realizada pelos alunos do 5o. período de educação física (turma noturno de 2014/2º semestre) da União das
Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago), como parte dos requisitos da disciplina "Educação Física Adaptada". A pesquisa se
caracteriza como revisão de literatura e documental. Para a realização do presente trabalho foram focalizadas as questões
relacionadas à estrutura de uma instituição que atende o grupo de idosos, que trabalhavam com atividades aquáticas e não
ofereciam o biribol.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A agua funciona como elemento e retenção a movimentos físicos mais excessivos, isto é, cada um vai fazer o exercício que o
seu organismo se permite sem o exagero prejudicial. O biribol oferece inúmeras vantagens ao praticante como, por exemplo: a
posição submersa na agua, promove menor sobrecarga articular diminuindo o risco de lesão; a dissipação do calor corporal é
maior de que em terra, oque aumenta a capacidade de suportar trabalho muscular por mais tempo; menor stress
fisiológico.Para OKUMA, 1997, embora o envelhecimento humano associe-se, obrigatoriamente, à redução do potencial
biológico, o que leva à respostas motoras menos eficientes, à redução da capacidade funcional e à diminuição da tolerância ao
esforço físico, e embora haja bastante pessoas idosas vivendo abaixo do limiar da sua capacidade física, necessitando
somente de uma mínima intercorrência na saúde para tornar-se completamente dependente, isto não representa condição
obrigatória para todos que chegam à velhice.Assis, 2007, afirma que a chave para envelhecer dignamente é a atividade tanto
mental quanto física.Exercícios frequentes ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas e degenerativas, incluindo doenças
cardíacas, diabetes e obesidade. A pressão tranquilizante da água alivia o inchaço e a dor nas articulações, aumentando a
flexibilidade

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, entendemos que o biribol pode ser utilizado como uma proposta de atividade física adaptada, pois possui
características essenciais para a manutenção da saúde do idoso. Essas características sugerem que o biribol associado com
outras formas de exercício físico pode contribuir para a melhoria da função cardiovascular, auxiliar nos programas de
exercícios físicos voltados a manutenção e redução de peso, melhora a capacidade funcional e qualidade de vida dos
indivíduos como um agente promotor de saúde.
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RESUMO
Desde antiguidade, nadar era mais uma arma de que o homem dispunha para sobreviver. Sua expansão e
aceitação como desporto se deu no século XIX. Atualmente, a atividade aquática atrai cada vez mais adeptos.
Perante a busca, identificou-se uma clara problemática, o pouco esclarecimento dos pais quanto aos benefícios
produzidos por esta prática. Para tanto este estudo tem como objetivo analisar os benefícios produzidos na
atividade aquática na primeira infância, através de revisão bibliográfica e pesquisa de campo com aplicação de
questionário. Aplicamos um questionário em uma Academia contendo perguntas de múltipla escolha e ao final
uma questão aberta. Identificamos que a satisfação é unânime, demonstrada pelos pais, que relatam melhorias
observadas e recomendam a modalidade. Concluiu-se que a atividade aquática na primeira infância, além de
auxiliar para a educação do bebê, proporciona situações que ampliam e aprimoram suas possibilidades motoras,
cognitivas, afetivas e sociais, auxiliando-o no crescimento e desenvolvimento.
Palavras Chaves: atividade aquática, natação para bebês, primeira infância.

INTRODUÇÃO
A natação é atividade física mais completa que existe, pois nela trabalhamos a flexibilidade, agilidade,
potência ritmo, coordenação resumindo trabalhamos vários grupos musculares alem de desenvolver, praticando
regularmente, trabalha a capacidade cardiopulmonar e cardiovascular melhorando assim o condicionamento.
Através deste trabalho busca-se, ampliar os conhecimentos dos pais com relação as benefícios da atividade
aquática na primeira infância.

METODOLOGIA
A combinação de revisão bibliográfica e pesquisa de campo, na qual aplicamos um questionário em uma
acadêmia, na cidade de São José do Rio Preto - SP contendo perguntas de múltipla escolha e ao final uma
questão aberta.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Durante leituras e vivências, surgiu um grande interesse pelo tema. Á partir de pesquisas, estudos pautados em
obras de autores conhecedores do meio aquático, realizamos está pesquisa onde o principal objetivo é ampliar as
fontes de conhecimentos e consultas para o assunto tratado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados demonstraram satisfação e interesse pelos pais em relatar os benefícios observados, e a
partir da pesquisa houve uma contribui na formação de bases sólidas de conhecimento.
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RESUMO
Este resumo abordará, de forma clara e objetiva, as principais fontes de prevenção e tratamento do câncer de
próstata. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer de próstata é a neoplasia maligna mais
frequente nos homens e o segundo maior causador de mortes no Brasil (SBU, 2008). Os sintomas mais comuns
do câncer de próstata são: diminuição do jato urinário, aumento da frequência miccional, jato urinário intermitente,
urgência urinária, incontinência e a presença de sangue na urina. Os tumores podem crescer de forma rápida,
espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte.
PALAVRAS-CHAVE: Próstata, sintomas, prevenção.

INTRODUÇÃO
Este levantamento bibliográfico tem como principal objetivo a informação. Trazer o conhecimento da doença e
seus aspectos clínicos, para que todos tenham acesso, de forma clara e resumida, as principais características
dessa patologia e suas formas de prevenção e tratamento.

CÂNCER DE PRÓSTATA – UM VERDADEIRO TABU ENTRE OS HOMENS
O câncer de próstata é um tumor maligno que ocorre quando as células sofrem mutação e se multiplicam
desordenadamente. Atualmente, com medidas adequadas de detecção precoce, pode-se diagnosticar o tumor na
fase inicial e com isso tratá-lo de modo curativo. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os
homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. É o sexto tipo mais comum no mundo e o mais
prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de tipos de câncer. Para a detecção do câncer da
próstata é recomendado o acompanhamento anual a partir dos 45 anos com visita ao urologista, toque retal e
dosagem no sangue do antígeno prostático específico (PSA). O tratamento mais indicado para este tipo de tumor
dependerá do estágio da doença, a avaliação do PSA e a expectativa de vida do paciente. De acordo com cada
caso, pode ser indicada a cirurgia, a radioterapia e a braquiterapia. É importante salientar que os hábitos
alimentares também são bons aliados e estão relacionados a um efeito protetor da doença, como o consumo de
frutas e vegetais ricos em licopeno, como o tomate e a cenoura e leguminosas como o feijão, a ervilha e a soja.
Contudo, ainda nota-se um descaso da população masculina com relação à fisiopatologia do câncer prostático,
assim como sobre a importância em realizar medidas preventivas para evitar o seu desenvolvimento. No entanto,
superar o preconceito, o medo, e as barreiras impostas à realização do exame preventivo do toque retal , assim
como a desinformação dos homens com respeito a esta patologia, ainda é uma realidade em nosso meio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso principal objetivo foi trazer o conhecimento dessa patologia que tem sido cada vez mais comum em meio à
população masculina. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de
três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento da expectativa de vida é justificado
pela evolução dos métodos diagnósticos (exames) e pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do
país.
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RESUMO
Ao considerarmos a necessidade de um trabalho de conscientização da população jovem com relação à
qualidade de vida e as vivências dos momentos de lazer. O presente estudo tem como objetivo
descrever qual a relação existente entre os temas lazer, juventude e qualidade de vida. Trata-se de um
estudo bibliográfico e pesquisa de campo, de âmbito social tendo como base de dados o acervo da,
UNILAGO, UNIMEP e UNICAMP, utilizando as palavras chave, lazer, juventude a qualidade de vida.
Nesse sentido concluímos que é premente a necessidade de uma reflexão sobre as vivências dos
conteúdos culturais do lazer e do tempo disponível para a vivência dos momentos de lazer.
Palavras chave: lazer, juventude e qualidade de vida.
INTRODUÇÃO
Atualmente podemos considerar diversas atividades nas quais as pessoas, em especial o público jovem
podem vivenciar como momentos de lazer, pois abrange as necessidades individuais que segundo
Dumazedier (1980) proporciona o descanso, diversão e desenvolvimento
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo bibliográfico e pesquisa de campo, de âmbito social tendo como base de dados
o acervo da, UNILAGO, UNIMEP e UNICAMP, a partir das palavras chave, lazer, juventude a qualidade
de vida.
DESENVOLVIMENTO
Elegeu-se para a relação desta análise, as diversas práticas de lazer da população jovem brasileira,
ressaltando determinadas manifestações dos jovens na sociedade. Após análise dos dados verificou-se
que 37,8% dos jovens consideram a vivência dos momentos de lazer satisfatória, 56,8% consideram
boa e apenas 5,4% não vivenciam os momentos de lazer. Em relação a vivência dos conteúdos
culturais do lazer, pode-se constatar que a maior parte dos jovens vivenciam mais que um dos
conteúdos, apresentando em percentual de 32,4%, porém para aqueles que vivenciam apenas um dos
conteúdos culturais do lazer, foi apresentado com maior porcentagem o conteúdo social com 27%, com
21,6% o virtual, 8,1% os manuais, 5,4% os intelectuais e com apenas 2,7% os físicos esportivos,
artísticos e os turísticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse sentido conclui-se que se faz necessário a busca de informações que possam contribuir para o
planejamento e implementação de intervenções que levem o conhecimento das reais possibilidades de
lazer.
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RESUMO
Introdução: O enfermeiro oncológico lida constantemente junto a pacientes com neoplasias. Cabe a este profissional zelar e
desempenhar o cumprimento dos protocolos mais adequados para punção e administração de quimioterápicos. Objetivo:
Evidenciar a sistematização na assistência ao paciente e as intervenções em casos de extravasamento dos antineoplásicos.
Material e Métodos: Revisão bibliográfica descritiva, foram encontrados 46 artigos indexados no Scientific Eletronic Library
Online (SciELO), sendo que oito obedeceram aos critérios de inclusão. Resultados: Constatou-se que a prevenção para este
acontecimento está relacionada com a elaboração de protocolos terapêuticos visando o cuidado, tratamento e minimização dos
efeitos colaterais. Discussão: O enfermeiro responsável por um setor de quimioterapia tem atribuições e conhecimentos
técnico-científicos devendo promover a educação permanente para disseminar habilidade técnica e orientações na
administração de medicamentos. Conclusão: A melhor forma de diminuir os danos que afetam o indivíduo, são treinamentos
continuados, assim como o seguimento de um procedimento operacional padrão.
Palavras – Chave: Quimioterapia. Efeitos. Adversos.

INTRODUÇÃO
O enfermeiro oncológico lida constantemente junto a pacientes com neoplasias, desde a preparação para as
sessões de tratamento até os cuidados paliativos. Este cuidado engloba inclusão das terapias curativas, o manejo
da dor, controle de outros sintomas e o apoio à família (GUSMÃO, 2011). Fatores intrínsecos do vaso,
deslocamento do acesso e fragilidade da veia também aumentam o risco de extravasamento, sendo assim, cabe
ao enfermeiro zelar e desempenhar o cumprimento dos protocolos para o controle destes fatores. (SCHWINN;
LEMES, 2010). O objetivo deste estudo foi evidenciar a sistematização preventiva na assistência ao paciente e as
intervenções em casos de extravasamento dos antineoplásicos.
MATERIAL E MÉTODOS
Revisão bibliográfica descritiva em que foram encontrados 46 artigos indexados no Scientific Eletronic Library
Online (SciELO), sendo que oito obedeceram aos critérios de inclusão: literatura nacional, texto na íntegra e
publicações dos últimos cinco anos que referem ao extravasamento de quimioterápicos, compreendendo os anos
de 2010 a abril de 2014.
DISCUSSÃO
O enfermeiro responsável por um setor de quimioterapia tem atribuições e conhecimentos técnico-científicos
e deve promover a educação continuada para disseminar habilidade técnica e orientações na administração de
medicamentos (SOUZA; JERICÓ; PERROCA, 2013).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação continuada dos profissionais enfermeiros e sua equipe de enfermagem, assim como seguir uma
padronização nestas ocorrências é a melhor forma de diminuir os danos que podem afetar o individuo que sofrer
um extravasamento de quimioterápico.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O papilomavírus humano (HPV) é um vírus de transmissão sexual e vertical (mãe-bebê), que se instala na
pele e mucosas, acometendo homens e mulheres, sendo considerada a doença sexualmente transmissível (DST) mais
comum. Em 2006 foi aprovada a primeira vacina contra o HPV, possibilitando ações em nível primário. OBJETIVO: Analisar à
luz da literatura científica, os aspectos gerais relativos à vacina Papilomavírus Humano Recombinante. MÉTODOS: Revisão da
literatura com busca de artigos no banco de dados Medline e publicações no período entre 2006 e 2013. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Com base nos estudos a vacina demonstrou eficácia na prevenção da infecção HPV e lesões associadas, contudo,
outras medidas profiláticas, como a citologia oncótica, e a prevenção das DST’s não podem ser excluídas.
PALAVRAS-CHAVE: vacinas contra papilomavírus, vacinas contra HPV, prevenção de câncer de colo uterino.

INTRODUÇÃO
O papilomavírus humano (HPV) é um vírus de transmissão sexual e vertical (mãe-bebê), que se instala na
pele e mucosas, acometendo homens e mulheres, sendo considerada a DST mais comum (INCT-HPV, 2013).
Entre os sorotipos, os 16 e 18 são responsáveis por 70% dos casos de câncer cervical e, os 6 e 11 são os
responsáveis pelos condilomas genitais (BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011; BRASIL, 2013). São disponíveis
dois tipos de vacinas: a bivalente (16 e 18) e quadrivalente (6, 11, 16 e 18) (NADAL; MANZIONE, 2006). Em 2014,
o Ministério da Saúde incluiu a vacina quadrivalente no Programa Nacional de Imunização, para meninas de 11 a
13 anos (BRASIL, 2013).Tendo em vista a introdução da vacina no calendário público de imunização, este
trabalho visa analisar à luz da literatura científica, os aspectos gerais relativos à vacina Papilomavírus Humano
Recombinante.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com busca na base de dados MEDLINE, com os descritores:
“vacinas contra papillomavírus” e “Prevenção de Câncer de Colo Uterino”, de publicações no período entre 2006 e
2013 e em português e posterior análise de forma descritiva.

DISCUSSÃO
A vacinação apresentou redução na incidência de infecções pelo HPV, com eficácia próxima de 100% para a
prevenção do câncer cervical (NADAL; MANZIONE, 2006; BORSATTO; VIDAL; ROCHA, 2011). O calendário
vacinal adotado pelo sistema privado, preconiza o chamado esquema padrão (0, 2 e 6 meses), entretanto, o
Ministério da Saúde optou pelo esquema estendido (0, 6 e 60 meses) (BRASIL, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos a vacina demonstrou uma excelente eficácia na prevenção da infecção HPV e lesões
associadas, contudo, outras medidas profiláticas, como a citologia oncótica, e a prevenção das DST’s não podem
ser excluídas.
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RESUMO
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) vem apresentando um aumento significativo, quando não tratada acarreta
graves consequências ao organismo. Sendo constituído um dos mais graves problemas de saúde pública. Objetivo: Focar na
qualidade de vida, que está relacionada com hábitos alimentares, exercícios físicos e usar o humor para lidar com as situações
de estresse. Material e Métodos: Revisão de Literatura onde foram encontrados 12 artigos indexados no (LILACS e SciELO),
sendo que oito obedeceram aos critérios de inclusão. Resultados: O trabalho do enfermeiro apresenta situações que expõem
a um desgaste continuo com consequentes perdas das condições satisfatórias de vida. Discussão: Atividade primordial dos
enfermeiros é o cuidado ao ser humano e faz parte dele lidar com a dor, a doença e a morte. Conclusão: Emerge assistência
à saúde com a realização de ações de autocuidado que constituem a prática de atividades de prevenção através do Serviço de
Saúde
Ocupacional
do
Hospital.
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão Arterial Sistêmica, fatores de risco, profissionais da saúde.

INTRODUÇÃO
Existem preocupações quanto ao estilo de vida capaz de desenvolver profundas consequências negativas
sobre o bem estar de um indivíduo, família e sociedade (BUB; et al, 2006). A doença crônica é determinada por
elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, o que faz com que o coração tenha que exercer um esforço
maior do que o normal para fazer circular o sangue através dos vasos sanguíneos. Indivíduos com pressão arterial
entre 140 x 80 mmHg deverá ser cadastrados no hiperdia, a HAS não tem cura, mas pode ser controlada
(BRASIL, 2002).

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão de literatura. O estudo foi realizado nas bases de dados LILACS e Scielo,
no período de setembro de 2014. Foram considerados como critérios de inclusão artigos no idioma em português
na integra, ano de publicação (2006-2014). Artigos repetidos estão fora dos critérios de seleção, e portanto, foram
excluídos da análise. Não foi necessária a aprovação do comitê de ética em pesquisa por se tratar de uma revisão
de literatura.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES
Considerar sua saúde como favorável diante disso, desempenham de forma deliberada em seu próprio
benefício o funcionamento integrado a adaptações quando possível com o propósito de manter a vida, a saúde e o
bem-estar. Incluindo formas religiosas, atividades sociais, mudança no trabalho como: diminuição de carga horaria
evitar se expor ao estresse.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, objetivou-se investigar a percepção e magnitude da qualidade de vida dos profissionais de
saúde. Neste sentido, várias dimensões de qualidade de vida foram avaliadas negativamente, a carga de trabalho
e positivamente: apoio social.
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RESUMO
Introdução: A gestação na adolescência implica maior risco a mortalidade infantil, esta relacionada à maior ocorrência de
prematuridade e baixo peso ao nascer, pré-natal inadequado e a amamentação por menor período, que resultam em maior
mortalidade infantil Objetivo: Identificar a frequência e proporção de partos, consultas, pré-natal, mães adolescentes e baixo
peso ao nascer do município de São José do Rio Preto. Material e Métodos: trata-se de um estudo descritivo quantitativo. Os
dados foram descritos e agrupados por meio de gráficos e porcentagens e comparados com a literatura recente. Resultados e
Discussões: Constatou-se que entre os anos de 2009 à 2012 o número de mães adolescentes teve uma diminuição
significativa, porém os partos cesáreos cresceu de forma discrepante ,sendo que o número de partos normais ficou explícito
sua redução. Conclusão Desta forma, acreditamos ser necessária uma especial atenção para a efetivação das políticas
públicas de atenção à mulher do município.
PALAVRAS-CHAVE: Gravidez, Parto, Pré-Natal, Recém-nascido de baixo peso.

INTRODUÇÃO
Este estudo visa descrever a frequência e proporção de partos, consultas, pré-natal, mães adolescentes e
baixo peso ao nascer do município de São José do Rio Preto, uma vez que a gestação na adolescência implica
maior risco a mortalidade infantil, está relacionada à maior ocorrência de prematuridade e baixo peso ao nascer,
pré-natal inadequado e a amamentação por menor período de tempo, neste sentido resultam em maior
mortalidade infantil (CESAR et al. 2011).

METODOLOGIA
Os dados coletados referem-se aos seguintes indicadores: frequência e proporção de partos, consultas de
pré-natal, mães adolescentes e baixo peso ao nascer no município de São José do Rio Preto – SP. Os dados
foram descritos e agrupados por meio de gráficos e porcentagens e comparados com a literatura recente.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES
Constatou-se que entre os anos de 2009 à 2012 o número de mães adolescentes teve uma diminuição
significativa, porém os partos cesáreos cresceram de forma discrepante sendo que o número de partos normais
ficou explícito sua redução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, acredita-se ser necessária uma especial atenção para a efetivação das políticas públicas de
atenção à mulher do município, uma vez que o trabalho nesta área requer uma participação mais efetiva dos
profissionais de saúde além de incentivo para futuros estudos acerca do tema.
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RESUMO
Segundo os conceitos da humanização de assistência há necessidade dos profissionais se sensibilizarem captando
as reais necessidades e dificuldades das pessoas submetidas a hemodiálise garantindo um cuidado embasado na visão
holística. Objetiva-se verificar a produção científica sobre humanização da assistência de enfermagem prestada a pacientes
submetidos à hemodiálise. Foi realizado estudo de revisão de literatura, na base de dados SciELO, com 18 artigos em
português publicados entre 2008 à 2013. Entre os artigos encontrados: sete (38%) estavam relacionados a qualidade de vida
de pacientes renais; quatro (22%) a eventos adversos em instituições de hemodiálise; quatro (22%) enfrentamento e estilo de
vida dos pacientes renais; dois (11%) em cuidar e ser cuidado em instituições de hemodiálise e um (6%) estudo brasileiros
sobre nefrologia. Verifica-se necessidade de fazer uma mudança de gestão em hemodiálise, a fim de possibilitar uma maior
participação dos membros nas discussões e inteiração com os pacientes.
Descritores: Enfermagem. Hemodiálise. Humanização da assistência.

INTRODUÇÃO
Afirma-se que o cuidar envolve ação interativa, embasada na dimensão ética entre cuidador e cliente,
em especial a hemodiálise, requer cuidado de enfermagem especializado no conhecimento científico e prático,
evidenciando a necessidade de profissionais capacitados e cientes de sua importância.
Verifica-se um desconhecimento da população em geral tanto sobre a prevenção da doença renal
crônica, quanto sobre a hemodiálise. Portanto, ouvir e ser ouvido por quem vivencia essa doença, compreendendo
seus anseios e necessidades é primordial para que a equipe de enfermagem possa cuidar, auxiliando e
proporcionando a máxima qualidade de vida possível (SILVA et al, 2011).

METODOLOGIA
A metodologia usada foi através de pesquisa bibliográfica, a busca foi feita na base de dados do SciELO,
foram escolhidos 18 artigos, todos escritos em português e publicados entre 2008 à 2013.
A coleta dos dados foi realizada no mês de fevereiro do ano de 2014.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES
É função da equipe de saúde e enfermagem planejar um cuidado efetivo, valorizar a individualidade dos
pacientes, inserir ações que estimulem a participação em promoção da saúde, atuando em conjunto com a
sociedade revelando e desmistificando as dúvidas que norteiam o tratamento dialítico.
Houve um aumento significativo em relação à sobrevida dos pacientes renais, já que anteriormente a
média de tempo de vida era de cinco anos, hoje é possível se deparar usuários do serviço há vinte anos o que
comprova a importância de estudos relacionados a doença renal (KUSUMOTO et al, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por se tratar de pacientes crônicos, a hemodiálise torna-se um grande transtorno na vida dos indivíduos,
por um outro lado estão os profissionais envolvidos que normalmente se vêem despreparados para lidar com
questões cotidianas. A humanização entra nesse contexto para dar suporte nessas questões tanto ao profissional,
aos pacientes e seus familiares e acompanhantes.
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre as práticas de humanização na Atenção Básica de Saúde
com base nos princípios da Política Nacional de Humanização do Brasil. Foi realizado uma revisão de literatura na Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) utilizando-se os descritores indexados “humanização” e “atenção básica a saúde”. Foram encontrados
47 artigos com os descritores citados, após a seleção de acordo com os critérios de inclusão, foram analisados 19 artigos
sobre o tema. Humanização refere-se a tornar mais humano as relações entre equipes de saúde, gestores e usuários por meio
de qualificação e valorização dos diversos sujeitos envolvidos no processo de produção da saúde. Apesar disto, ainda existe
nos serviços de saúde um despreparo do profissional em lidar com as relações humanas
Palavras – Chave: Humanização. Atenção Primária a Saúde. Serviços de saúde.

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como Humaniza SUS, visa expandir a
humanização para todos os serviços de saúde por meio da qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) para
modificar as práticas de atenção dos profissionais. Sua proposta coincide com os próprios princípios do SUS,
destacando a necessidade de prestar atenção integral à população e estratégias de ampliar a condição de direitos
e de cidadania das pessoas (BRASIL, 2004).

MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se como método a revisão de literatura que tem como objetivo a sustentação teórica para discutir
o tema. O levantamento foi realizado por meio de pesquisa na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS) no período de agosto de 2014. Os critérios de inclusão dos estudos foram: texto completo, no idioma
português, conter os dois descritores e ser publicado no período de 2009 a 2014. Foram encontrados 47 artigos,
após a seleção de acordo com os critérios de inclusão, foram analisados 19 artigos sobre o tema.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA EDISCUSSÕES
Segundo a PNH, a humanização é concretizada nas práticas de saúde, ou seja, nas formas como agem
trabalhadores e usuários no cotidiano dos serviços de saúde. A relação profissional/paciente está
proporcionalmente ligada à qualidade da assistência, isto é, se não há vínculo entre os sujeitos,
consequentemente não há um bom atendimento (NORA, JUNGES, 2012; MONTEIRO, et al, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se ainda um despreparo do profissional em lidar com as relações humanas. As poucas ações
propostas ou levadas a cabo pelos órgãos controladores dos serviços de saúde visam em primeiro lugar, os
direitos do usuário, porém esquece-se de divulgá-los de forma efetiva e colocá-los em prática, sobretudo, de
treinar ou treinam mal os profissionais diretamente ligados a esses atendimentos.
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo realizar uma revisão sistematizada da literatura sobre a adesão ao tratamento da tuberculose no
período de 2010 a 2014 em base de dados eletrônicos. A busca foi realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde
com os descritos “tuberculose”, “adesão ao tratamento medicamentoso” e “adesão ao tratamento”. No Brasil, a doença ainda é
um reflexo do desenvolvimento social, devido aos baixos níveis de instrução da população, desigualdade econômicas, sociais
e regionais, além da precariedade entre a comunicação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) o que
reflete na continuidade e adesão do tratamento.
Palavras – Chave: Humanização. Atenção Primária a Saúde. Serviços de saúde.

INTRODUÇÃO
A Tuberculose (TB), uma doença que tem cura, ainda mata cerca de 1,3 milhões de pessoas no mundo,
sendo que 320 mil são coinfectadas com no vírus HIV. Ainda são estimados 8,5 milhões de casos novos e 170 mil
com multiresistência as drogas antituberculosas. Assim a TB é considerado um problema de saúde publica, sendo
necessário à implementação de medidas de prevenção e controle. (WHO, 2013).

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão sistematizada da literatura em que a questão norteadora deste estudo foi “qual a
importância da adesão ao tratamento da TB no controle da doença?”. A busca foi realizada na biblioteca Virtual
em Saúde utilizando-se os descritores: “tuberculose”, “adesão ao tratamento medicamentoso” e “adesão ao
tratamento”. Foram selecionados 20 artigos para a análise.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA EDISCUSSÕES
A importância da adesão ao tratamento se baseia na prevenção precoce com objetivo de impedir a
proliferação da doença. Quanto mais cedo se começa o tratamento melhor será para doente, pois a TB é um
conjunto de sinais e sintomas que provoca nos doentes sentimentos “negativos”, não pelo fato de apresentar-se
doente, mas pela repercussão que isto pode vir a ter no âmbito do trabalho, o que significa a potencial paralisação
das atividades. (MENDES, FENSTERSEIFER; 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adesão ao tratamento da TB representa um desafio que deve ser vencido pelas equipes de saúde. É
uma ferramenta de extrema importância para o controle da doença, pois o quanto antes for instituído, melhor são
as chances de cura do doente.
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo realizar uma revisão da literatura para analisar os estudos sobre a vacinação contra hepatite B em
profissionais de saúde no período de 2005 a 2014. A busca foi realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde com
os descritos“hepatite B”, “vacinação”, “risco ocupacional”, “teste de sorologia”. A vacina contra hepatite B pode ser administrada
em qualquer idade e simultaneamente com outras vacinas do calendário básico. Em acidentes ocupacionais com materiais
biológicos e o risco de contaminação pelo vírus da hepatite B está relacionado principalmente com o contato direto que os
profissionais de saúde possuem durante o cuidado.
Palavras – Chave: Hepatite B, risco ocupacional, profissional de saúde

INTRODUÇÃO
A hepatite B é uma doença silenciosa que nem sempre apresenta sintomas, sendo os mais frequentes
quando surgem cansaço, vertigem, mal-estar, dor abdominal, perda de apetite, náuseas ou vômitos, febre, icterícia
na pele e olhos, urina escura e fezes claras que costumam aparecer de um a seis meses após a infecção
(BRASIL, 2005).

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão sistematizada da literatura em que a questão norteadora deste estudo foi “qual a
importância da adesão ao tratamento da TB no controle da doença?”. A busca foi realizada na biblioteca Virtual
em Saúde utilizando-se os descritores: “tuberculose”, “adesão ao tratamento medicamentoso” e “adesão ao
tratamento”. Foram selecionados 20 artigos para a análise.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA EDISCUSSÕES
A vacinação contra a hepatite B está disponível comercialmente desde 1982, recomendada desde então
para os profissionais da saúde (OLIVEIRA, 2011). Em acidentes ocupacionais com materiais biológicos o risco de
contaminação pelo vírus da hepatite B está relacionado principalmente com o contato direto que os profissionais
de saúde possuem durante o cuidado. Muito dos profissionais de saúde infectados pelo vírus da hepatite B não se
recordam de terem sofrido qualquer tipo de exposição ao sangue contaminado, o que sugere que muitas das
infecções ocupacionais são resultados da inoculação do vírus em lesões cutâneas como arranhões, queimaduras,
abrasões ou mucosas (SORIANO, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conscientização sobre a imunização é de extrema importância para sua segurança, tal proteção contra
a doença imunoprevinivel, irá diminuir os riscos da transmissão entre paciente e profissional de saúde ou viceversa
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RESUMO
Objetivo: Analisar estudos sobre a importância da assistência domiciliar na atenção primária a saúde. Método: Este trabalho
assume a natureza de uma revisão sistemática da literatura cuja coleta de dados foi a partir do levantamento bibliográfico
online indexado na Biblioteca Virtual em Saúde no banco de dados SCIELO e LILACS. Resultados: A assistência domiciliar é
realizada por enfermeiros e médicos que estabelecem o plano de cuidado que será oferecido e sua frequência e o atendimento
será executado por uma equipe interprofissional. Os clientes requerem muita atenção, principalmente com a evolução de sua
doença. Conclusão: Com relação a assistência domiciliar ressalta-se que quando realizada com competência,
responsabilidade, supervisão os benefícios ao cliente e seus familiares são inúmeros, prestar assistência domiciliar é
proporcionar o cuidado individualizado mais humanizado aliado ao conhecimento e tecnologia.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência domiciliar, Atenção Primária a Saúde, Valorização dos cuidados

INTRODUÇÃO
No decorrer dos últimos tempos, houve um grande aumento na procura da assistência domiciliar, não só
devido ao envelhecimento da população, como também pelo aumento das doenças crônico-degenerativas o que
gerou maior procura por uma equipe multiprofissional capacitada (BISCIONE et al, 2013). Tendo como objetivo
analisar e esclarecer possíveis dúvidas relacionadas ao processo assistencial, a familiares, pacientes, equipe
multidisciplinar visando desta forma a completa interação entre si.

METODOLOGIA
Este trabalho assume a natureza de uma revisão sistemática da literatura, esta revisão se dá como uma
fusão de um estudo bibliográfico. A coleta de dados será a partir do levantamento bibliográfico online indexado na
Biblioteca Virtual em saúde. A análise dos dados será descritiva a partir de agrupamento dos dados encontrados
nos artigos pesquisados e as discussões terão como suporte a literatura científica da área. Para a busca dos
estudos foi considerado os descritores “home care” e “atenção domiciliar”.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A modalidade de assistência domiciliar mostra, significativamente, a autonomia e o caráter liberal do exercício
profissional da enfermeira, as atividades de enfermagem estão previstas para os níveis de menor, média e alta
complexidade, e contemplam as funções assistencial, administrativa, educativa e de pesquisa. (DALBEN;
GAIDZINSKI, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A assistência domiciliar é realizada por enfermeiros e médicos que estabelecem o plano de cuidado que
será oferecido e sua frequência e o atendimento será executado por uma equipe interprofissional. Os clientes
requerem muita atenção, principalmente com a evolução de sua doença. Com relação a assistência domiciliar
ressalta-se que quando realizada com competência, responsabilidade, supervisão os benefícios ao cliente e seus
familiares são inúmeros, prestar assistência domiciliar é proporcionar o cuidado individualizado mais humanizado
aliado ao conhecimento e tecnologia.
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RESUMO
São José do Rio Preto (SP) é considerado como prioritário no programa de controle da tuberculose (PCT), sendo responsável
por quase 50% dos casos notificados na Diretoria Regional de Saúde XXII da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Frente a este cenário, este estudo visa contribuir com resultados que poderão fornecer subsídios para o debate de políticas
públicas voltadas às necessidades da população geral com o intuito de utilizar como foco a associação da tuberculose que
atinge cada vez mais indivíduos jovens e economicamente ativos. Analisar a prevalência dos casos de tuberculose no
município de São José do Rio Preto/SP no período de 2007 a 2011 considerando faixa etária e grau de escolaridade.
PALAVRAS-CHAVE: tuberculose. Índice. Escolaridade. Faixa etária

INTRODUÇÃO
A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis sendo
transmitida pelas vias aéreas por meio do contato de pessoa a pessoa (LOPES, 2010). Considerada como um
problema de saúde pública por atingir milhões de pessoas anualmente no mundo, causando grande sofrimento e
morte, principalmente nos países em desenvolvimento (WHO, 2004). De 50 anos de idade. O Município de São
José do Rio Preto é considerado como prioritário no programa de controle da tuberculose (PCT), sendo
responsável por quase 50% dos casos notificados na Diretoria Regional de Saúde XXII da Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo (SÃO PAULO, 2002).

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, realizado por meio de análise documental retrospectiva
dos casos notificados de Tuberculose no município de São José do Rio Preto/SP entre os anos de 2007 e 2011. A
coleta de dados se deu por meio de fontes secundárias a partir dos dados coletados do banco de dados eletrônico
da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP) - TBWEB. Os dados foram analisados por meio de
construção de um banco de dados Excel, tabelas e gráficos.

DISCUSSÕES
Este estudo revela número crescentes de casos de tuberculose entre os indivíduos com
baixo nível de
escolaridade tal fato que justifica a vulnerabilidade social que insere camadas da população ao risco de adoecer,
considerando este agravo está diretamente ligado ás formas em que a sociedade se organiza e determina seus
modos de viver. Considerando ainda a faixa etária que se revela por meio deste estudo que cada vez mais esta
moléstia infecta contagiosa atinge indivíduos mais jovens, muitas vezes por outros fatores associados, tais como:
tabagismo, etilismo e drogadição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No ano de 2007 a 2011, houveram 811 casos confirmados no município. A escolaridade com mais
prevalência da tuberculose foi a do ensino fundamental completo (39% dos casos), seguido do ensino médio (28%
dos casos). A com menos atingidos foram os de analfabetismo, com 5,99% dos casos, sendo essa população de
maior idade. O panorama da doença no município apresenta uma grande variabilidade de um ano para outro e o
aumento do número de infectados, principalmente na população jovem da cidade, assim os governantes e
responsáveis pela saúde epidemiológica do município devem focar seus trabalhos e suas ações, na prevenção e
esclarecimento da doença para a população.
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RESUMO
Este projeto aborda as ações que podem ser praticadas para a diminuição do desperdício e o aumento da eficiência
na utilização da água em residências. Dentre elas está o uso de aparelhos economizadores de água e o aproveitamento de
águas pluviais. A prática dessas ações vem ao encontro das premissas de sustentabilidade e ao conceito de conservação de
água.
PALAVRA-CHAVE: Eficiência, Sustentabilidade, Água pluviais, Conservação de água.

INTRODUÇÃO
O crescimento das atividades econômicas e a manutenção das condições de qualidade de vida da população
dependem da conscientização da importância desse insumo estratégico e respectivamente de seu uso de forma racional por
todos os setores. A utilização da água pluvial, como também a diminuição do desperdício e perdas. Em se tratando da
diminuição do desperdício, existem tecnologias e componentes economizadores acessíveis em âmbito nacional e de fácil
instalação, cujo objetivo é a redução eficaz no consumo de água.

METODOLOGIA
O trabalho consistiu de uma análise crítica sobre a importância da captação de água em construção sustentável. Uma
atividade que está em desenvolvimento é a construção de um protótipo de casa com telhado de concreto, com o objetivo de
mostrar como se a captação das águas pluviais e como sua distribuição nas áreas existentes na casa e outras atividades. A
construção do protótipo está sendo realizada na área disponibilizada pela instituição Unilago, e apresenta dimensão de 1m 2 por
1 m de altura, com um telhado de concreto de meia água e uso de calhas de chapa galvanizada, sendo os processos
realizados segundo as Normas Brasileiras consultadas, desde a fundação até a fase de telhado e calhas e coleta em um
receptor fechado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
ESTRATÉGIA PARA O USO DA ÁGUA - A implantação do uso racional da água consiste em
sistematizar as intervenções que devem ser realizadas em uma residência, de tal forma que as ações de redução
do consumo sejam resultantes de amplo conhecimento do sistema, garantindo sempre a qualidade necessária
para a realização das atividades consumidoras, com o mínimo de desperdício. A evolução do conceito de uso
racional para a conservação de água consiste na associação da gestão, não somente da demanda, mas também
da oferta de água, de forma que os usos menos nobres possam ser supridos, sempre que possível, por águas de
qualidade inferior.
MEDIDAS PARA DIMINUIR O DESPERDÍCIO E AUMENTAR EFICIÊNCIA - As ações que objetivam a
conservação de água abrangem duas áreas distintas: a humana e a técnica. Na área humana se insere o
comportamento sobre o uso da água e os procedimentos para a realização de atividades consumidoras. Já na
área técnica estão inseridas, ações de medições e aplicações de tecnologias e procedimentos para
enquadramento do uso. Outra forma de diminuir o desperdício e aumentar a eficiência é a utilização dos aparelhos
denominados economizadores de água que utilizam tecnologias que funcionam com vazão reduzida evitam o
desperdício devido ao mau fechamento de componentes convencionais. Os desperdícios de água verificados em
bacias sanitárias, torneiras, chuveiros, mictórios e outros componentes ocorrem pelos seguintes motivos: vazão
excessiva, tempo de utilização prolongado, dispersão dos jatos e por vazamentos. Todos esses fatores, com
exceção do vazamento, podem ser controlados através de componentes adequados às condições físicas e
funcionais do local.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este projeto mostrou a necessidade de propor diretrizes para a utilização de água para fins não-potáveis e
propor a utilização de produtos e tecnologias economizadoras de água em residências. Além de apresentar os
produtos e tecnologias economizadoras oferecidas pelo mercado de forma acessível o que os torna cada vez mais
palpável para os padrões de construção atual.
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RESUMO:
O objetivo deste trabalho é desenvolver um projeto de habitação ecológica, na qual serão empregados materiais e técnicas
construtivas considerados de baixo impacto ambiental. Este trabalho contém a realização de estudos, para o levantamento de
uma residência com o telhado ecológico nas dimensões (1,00m x 1,20m x 1,20m ) feito para a captação e o reuso da água
pluvial. É contando também com recuperação da qualidade e quantidade da água coletada.

Palavra-Chave: Telhado verde, Captação de água, Reuso.

INTRODUÇÃO:
O telhado verde caracteriza-se em um tipo de cobertura vegetal feita no alto de residências e edifícios,
podendo ser instalada em lajes ou sobre outros telhados como cerâmica. Apresenta como vantagem a capacidade
de inserir novas áreas verdes onde antes eram impossíveis, melhorando a vida de toda a população urbana.O
objetivo da realização desse projeto foi a execução de um protótipo residencial de pequeno porte, no qual sua
função é a captação, o armazenamento e a reutilização da água proveniente de volumes precipitados durante um
período de tempo pré-definido.
METODOLOGIA:
A execução de todo o protótipo, foi realizada da parte da instituição de ensino, tendo o intuito de estudar a
criação de vários tipos de telhados, tendo em vista a captação de água provenientes de precipitações.
Foram realizadas fundações do tipo baldrame com pilares para o apoio, vigas e lajes treliçadas. Foram feitas
também formas de madeiras, para concretagem. Toda a laje foi impermeabilizada usando um tipo de produto,
deixando um tubo ¾ para o escoamento da água.
A montagem do telhado verde foi realizada com bandejas em isopor tipo colméia com, que serão preenchidos
com extrato de côco, logo após colocado uma manta geotêxtil, um pouco de terra com mistura de extrato de côco,
por fim o tapete de grama com algumas plantas rasteiras.
Ao final de um período pré-determinado será feita uma coleta da água, que será apresentada para que possa
ser realizados estudos para decidir o telhado mais eficiente em termos de captação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES:
Os telhados verdes são uma solução ambiental. Eles reduzem ilhas de calor urbana(temperaturas mais
elevadas urbana causada por tradicionais telhados escuros coloridos e calçadas, e os materiais utilizados neles) e
pode ser uma opção importante para reduzir a poluição da cidade. O telhado verde substitui parte do solo
permeável ocupado pela casa. Assim, a drenagem da chuva acontece em ritmo lento, evitando enchentes em
locais cobertos de asfalto, cimento ou piso cerâmico, que não absorvem a água. Pode-se considerar que o telhado
verde integra os benefícios de um jardim suspenso associado a captação de água de chuva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a execução da obra finalizada, os resultados esperado são sempre positivo, sem possibilidade de
problemas com a estrutura, podendo captar o máximo de água possível em um determinado período sem afetar a
qualidade.
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RESUMO
O presente trabalho traz em suma uma breve pesquisa histórica sobre captação de água da chuva, salientando a
importância de se coletar a água pluvial e cuidados que devem ser tomados, tendo como objetivo maior analisar o sistema de
captação e a eficiência do material escolhido, o zinco.
PALAVRAS-CHAVE: Captação, Chuva, Zinco, Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
A escassez dos recursos hídricos obriga a mudança do regime das águas, dando ênfase na preservação e
sua respectiva reutilização. O manejo das águas pluviais vem sendo cada vez mais utilizado e reformulado nas
últimas décadas. Desde galerias pluviais, canais, e áreas de retenção, até a captação de água pluvial em
residências. A ideia, neste último caso, é captar a água pluvial antes que esta chegue ao solo, onde normalmente
se contamina e fica imprópria para o uso.

METODOLOGIA
Existem diversas formas de captação da água pluvial, desde técnicas avançadas a soluções caseiras. As
possibilidades são muitas. No presente estudo, foi-se considerado um sistema de captação de águas pluviais de
baixo custo. O sistema em questão é composto de telha de zinco galvanizado com isolamento térmico, calhas de
zinco, reservatório para armazenamento e tubulações em PVC. Para a verificação da eficiência do projeto, foi
calculado o volume de água pluvial de fato armazenada após o escoamento.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A água é um recurso finito, praticamente constante nos últimos 500 milhões de anos. Deste volume total,
97,5% é constituído de água salgada, e apenas 2,5% de água doce. Além disso, também existe o problema de má
distribuição desta água. Também por estes motivos, a captação de água pluvial é uma prática difundida em países
como Austrália e Alemanha. O Brasil está aderindo esta prática recentemente, destacando-se esta técnica apenas
nas últimas décadas. Na Austrália, o sistema de aproveitamento e coleta proporciona uma economia de 45% do
consumo residencial, e 65% do consumo agrícola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além de ser uma medida racional do uso da água, o reaproveitamento de águas pluviais também contribui
diretamente para a drenagem urbana, evitando problemas como inundações e alagamentos após chuvas fortes. O
custo de implantação deste sistema varia muito, pois depende do material utilizado, e da utilização final dessa
água. O zinco, utilizado no presente trabalho, demonstrou-se uma boa opção levando-se em conta
custo/benefício. No entanto, é necessário salientar que a economia de água posterior pode ultrapassar 50%. Esse
resumo possui como limitação o fato de ter abordado somente o modelo de captação de água da chuva em
residências, deixando de abordar uma considerável gama de outros modelos de captação como, por exemplo, os
modelos em condomínios e também os modelos industriais.
Contribuir para o desenvolvimento da racionalização do consumo de água e trabalhar para que os
recursos naturais existentes sejam utilizados de maneira sustentável é unir os benefícios ecológicos aos os
benefícios sociais, permitindo assim o equilíbrio natural do planeta e a preservação da vida.
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RESUMO
Esse trabalho traz uma pesquisa sobre captação de agua pluvial e a sua importância, observando a
eficiência de captação utilizando o telhado de PVC. Através da montagem de um protótipo de uma casa com este
sistema de captação de água pluvial instalado, iremos demonstrar a capacidade do telhado plástico em escoar a
água da chuva para os reservatórios (cisterna), podendo aproveitar esta água para serviços que não requeiram o
uso de água potável. Este sistema visa acima de tudo, a preservação dos mananciais e também a economia para
os cidadãos que pagam pelos serviços de água e esgoto nos municípios brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE: PVC, Pluvial, Telhado, Captação.

INTRODUÇÃO
As telhas de PVC, além de serem bem mais leves, irão apresentar ao final da obra, um custo menor, pelo
fato de não ser necessário a instalação de caibros e ripas para sua sustentação e amarração. Apresenta também
inúmeros diferenciais técnicos, como por exemplo a durabilidade e a sua resistência à mudanças de temperatura,
fenômenos da natureza – como o granizo – e também é resistente às demais intempéries; não podendo deixar de
dizer que o PVC é totalmente reciclável, se tornando uma opção ecologicamente correta.

METODOLOGIA
Para implantação de um telhado ideal para a captação de água pluvial, foi utilizado telhas de plástico (PVC),
por se tratar de material promissor, aumentando a produtividade no canteiro de obras, uma otimização dos
processos e também porquê facilita a vida das pessoas que tem a necessidade de construir uma residência. Na
parte estrutural de base foi utilizado uma fundação com vigas baldrame, feitas de pó de mico. Alvenaria de tijolo 8
furos assentada com argamassa, dando liga e amarração conforme subimos a mesma. Depois de levantada, foi
chapiscado e rebocado as paredes, garantindo o reforço horizontal da construção. Foi aplicado como acabamento,
a seladora e textura, finalizando a parte de alvenaria.
A estrutura de telhado foi feita com a base de ferro, se tornando uma base para o telhado e nossa captação
de água. Usamos telhas de PVC para maior captação de água, e também uma qualidade melhor para uso. O
sistema utilizado para o transporte da telha até o recipiente foram canos de PVC e suas respectivas emendas.

DISCUSSÕES
Durante a execução do trabalho, construiu-se o protótipo da casa com o telhado de telhas plásticas, com o
sistema de captação de água pluvial. A intenção de avaliar a qualidade e a quantidade de água que possibilita
captar com este tipo de telhado. Pretendemos mostrar que a água da chuva pode e deve ser reutilizada para
vários tipos de trabalhos nas residências. Com a construção do protótipo pode-se verificar em escala menor, como
este tipo de telhado iria reagir em uma residência, ou um prédio, para a utilização deste tipo de telhado. Com o
material utilizado, o grupo verificou que o PVC é um material de ótima escolha, pois apresenta vários diferenciais,
como custo-benefício muito bom, podendo inclusive reciclá-las.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O reaproveitamento de águas pluviais é uma medida racional do uso da água, pois a demanda por água
doce aumenta a cada dia, por esse motivo não deve-se descartar nenhuma fonte alternativa de água. Se essa
água for bem captada, armazenada e tradada, ela poderá ser utilizada para diversas atividades.
O sistema que foi utilizado para a captação de agua chuva obteve um bom resultado, pois o PVC é um material
com grande custo/benefício trazendo uma economia para esse sistema. Portanto utilizar esse método na
construção civil significa contribuir para o desenvolvimento da racionalização do consumo de água, assim
conseguindo preservar o meio ambiente e conciliando com uma boa economia para os usuários.
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RESUMO
As telhas cerâmicas foram umas das primeira formas de cobertura no nosso país e, nos dias de hoje, são muito utilizados. São
famosas e conhecidas popularmente como telhas coloniais. A captação da água da chuva é uma maneira rápida de se obter
água, em um período bastante reduzido, e de razoável qualidade. Existem duas maneiras de se captar a água da chuva: a
primeira é aproveitando o telhado da casa, e o segundo é canalizando a água do subsolo com plástico. Neste trabalho iremos
adotar o aproveitamento de águas pluviais pelo telhado da casa. Sabendo se que a chuva é uma fonte de água valiosa e sua
captação é de extrema importância, pois, a água doce é um recurso finito e vulnerável.
PALAVRA CHAVE: água, chuva, telhas, telhado.

INTRODUÇÃO
O sistema de captação de águas da chuva é uma tecnologia sustentável para o aproveitamento de águas pluviais,
instalado a partir do telhado ou lajes de imóveis. O sistema consiste em recolher, filtrar, armazenar e descontaminar a água da
chuva, deixando própria para o uso em área interna ou externa.Os telhados tem como objetivo receber as águas da chuva,
proporcionar isolante térmico e proteger de outros acontecimentos atmosférico. Composto de telhas inclinadas colocadas de
maneira a canalizar as águas para o solo, tem também um função estética. Neste trabalho o objetivo foi utilizar a telha
cerâmica (tipo Portuguesa), uma das mais antigas e acessíveis opção de telha disponível, oferecendo uma relação de custo
benefício boa e adequando se muito bem ao clima tropical.

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado na instituição de ensino superior UNILAGO, instalada na cidade de São José do Rio Preto,
sabe se que as áreas de captação da água da chuva são geralmente telhados ou áreas impermeáveis sobre a superfície do
solo como estacionamentos, calçadas e pátios.Para os telhados a norma brasileira de esgoto pluvial (NBR 10844 de 1989 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT) estabelece uma inclinação mínima de 0,5% em direção aos pontos de
drenagem previstos. No entanto, para as telhas cerâmicas variam de 30% a 35%, sendo o mais indicado pelos fabricantes 35%
de inclinação, e o índice de absorção da agua é de 18% dependendo do fabricante. As telhas cerâmicas devem resistir a estes
fatores, nomeadamente á corrosão química (por exemplo chuvas ácidas), podendo ser garantida a sua compatibilidade com o
meio ambiente e a sua resistência ás condições normais de agressividade desse meio. As telhas cerâmicas são largamente
utilizadas pelo Brasil afora. É um das mais antigas formas de coberturas de edificações. Proporcionam ótima barreira térmica
(isolamento térmico) fazendo que a edificação fique com o ambiente interno mais fresco que o meio externo. Foi adotado no
projeto as telhas cerâmicas do tipo Portuguesa, por serem feitas de argila, tendem a aumentar os valores de turbidez na água
de chuva captada nos telhados, nas mesmas as perdas são maiores que os outros modelos citados, devido à textura do
material e a menor eficiência no escoamento.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A água pluvial tem sua importância desde o momento que cai no solo, e quando captada e armazenada esta água,
poderá ser usada em todo e qualquer lugar que não seja obrigatório o uso de água potável. Esta prática proporcionará uma
redução do volume de água fornecida pelo poder público, pois, estará utilizando a água captada nas chuvas, gerando todos os
benefícios desde o tratamento, transporte e distribuição da água.Pensando em Custo Benefício relacionado ao projeto
proposto, devemos levar em consideração os itens que seu uso pode ser reduzido, neste caso a água, fazendo o
reaproveitamento da água pluvial se consegue reduzir o volume da água potável usada em descargas sanitárias, lavagem de
quintais e veículos e também na rega de plantas.Se considerarmos após um período de trinta dias, a captação de 200 litros de
água pluvial e posterior reuso desta água e levando em consideração o valor médio da taxa que é cobrada para o fornecimento
de água no município de São José do Rio Preto - SP (R$ 1,11/ M³), teríamos uma redução na fatura de R$0, 222. Observando
de forma individual é um baixo valor, mas, em cidades com população elevada isso se torna um alto valor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A água da chuva coletada através do telhado, calhas, condutores entre outros são armazenadas em reservatórios, a
água armazenada deverá ser utilizado somente para o consumo não potável, como em torneiras de jardins, bacia sanitárias,
para lavagem de veículos, lavagem de roupa, lavagem de calçadas entre outros. Atualmente o aproveitamento de água da
chuva é praticada em países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, entre outros. No Brasil, o sistema é utilizado em
algumas cidades do Nordeste como fonte de suprimento de água .
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RESUMO
O projeto tende a visa a captação de água da chuva através de um telhado com telhas de cerâmica e
calhas de aço galvanizado. Visamos uma maneira para maior retenção da água da chuva para podermos reutilizala em diversas tarefas do nosso dia a dia, não se esquecendo do custo benefício para isso poder ser utilizado
facilmente em várias edificações.
PALAVRAS-CHAVE: telhado cerâmica, águas pluviais, sustentabilidade e economia.

INTRODUÇÃO
A superfície do nosso planeta é composta por 70% de água. Essa água tem um ciclo natural, que começa
com sua evaporação, formando as nuvens que depois vão retornar para a terra através das chuvas. Porém, de
toda água existente no planeta, 97,5% estão nos oceanos e dos 2,5% restantes, 1,5% estão nos polos (geleiras e
icebergs), ficando apenas 1% disponível para nosso consumo, sendo que a maior parte esta em leitos
subterrâneos, atmosfera, plantas e animais. Atualmente usamos para nosso consumo as águas de nascentes,
lagos, rios e extrações de leitos subterrâneos, os aquíferos.
Com a poluição cada vez maior do ar, da terra,
das nascentes, dos lagos, dos rios e dos oceanos, essas águas estão ficando contaminadas, exigindo uma
enorme preocupação para sua preservação, pois sem água natural a vida como conhecemos não tem como
existir.De nossa parte, os consumidores, o melhor que podemos fazer é economizar ao máximo, evitando que
mais e mais águas sejam retiradas da natureza para nosso consumo. Hoje mais do que nunca vimos o quão é
importante a reutilização da água no nosso dia a dia, mais do que nunca podemos ver o quanto ela está faltando
em vários lugares do nosso país.Esse projeto visa analisar a captação de água com um telhado específico no
nosso caso o telhado com telhas de cerâmica. Espera-se poder mostrar que esse telhado talvez seja a melhor
escolha para obtermos uma grande retenção de águas pluviais.
METODOLOGIA
Foi realizado um estudo sobre a necessidade de um protótipo para captação de águas pluviais com objetivo
de reutilização, nas dependências da instituição de ensino Unilago. A construção do protótipo foi realizada
apresenta dimensão de 1m 2 por 1 m de altura, com um telhado de cerâmica de meia água e uso de calhas de
chapa galvanizada, sendo os processos realizados segundo as Normas Brasileiras consultadas, desde a fundação
até a fase de telhado e calhas e coleta em um receptor fechado. O modelo escolhido foi uma estrutura tipo caixote,
e o telhado embutido. As telhas foram impermeabilizadas para a maior captação de aguas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Conforme a norma ABNT 15527:2007, a água de chuva só deve ser usada em ambientes urbanos para
fins não-potáveis, ou seja, não deve ser usada para beber, tomar banho, fazer lavagem e cozimento de alimentos.
A água coletada da chuva pode ser aplicada de diversas formas no dia a dia, podendo ser utilizada para uso em
descargas de vasos sanitários, irrigação de jardins e lavagens de carros, pisos e roupa, podendo ser adequada e
levada a nível de potabilidade humana e animal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a construção um de protótipo mostre a aplicação dos conhecimentos adquiridos situações
e problemas teórico-práticos. Construímos um protótipo para a finalidade de coletas de águas pluviais, e de
reutilização da água, assim como, podendo ser utilizada para uso em descargas de vasos sanitários, irrigação de
jardins e lavagens de carros, pisos e roupa, podendo ser adequada e levada a nível de potabilidade humana e
animal. Espera-se obter uma maior quantidade de águas coletadas para um maior reaproveitamento.
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RESUMO
Esse trabalho traz uma pesquisa e a construção de um protótipo de captação de água pluvial, devido sua importância,
observando a eficiência de captação utilizando o telhado de PVC.
PALAVRAS-CHAVE: PVC, Pluvial, Telhado, Captação.

INTRODUÇÃO
A construção civil tem se destacado na busca da sustentabilidade, pois possibilita assimilar tanto
tecnologias mais limpas quanto materiais mais sustentáveis. A telha de PVC está sendo muito utilizada na
construção civil, por ser de fácil instalação, baixa manutenção e pode ser 100% reciclada, seu tamanho é maior do
que as telhas comuns, sendo assim utilizam-se um número menor de telha para a cobertura, esse tipo de telha
pode ser encontrado com diversos tipos de ondulações e diferentes cores. O objetivo deste trabalho foi construir
um protótipo com metas de desenvolvimento sustentável, e desenvolver uma estrutura ecológica com finalidade
de captação de água para reuso.

METODOLOGIA
A construção do protótipo foi realizada na área disponibilizada pela instituição União das Faculdades dos
Grandes Lagos - Unilago, e apresenta dimensão de 1m 2 por 1 m de altura, com um telhado de concreto de meia
água e uso de calhas de chapa galvanizada, sendo os processos realizados segundo as Normas Brasileiras
consultadas, desde a fundação até a fase de telhado e calhas e coleta em um receptor fechado.
Foi
utilizada uma fundação rasa de viga baldrame como base da edificação, com profundidade de 0,20m, a alvenaria
constituiu-se de blocos cerâmicos para vedação de dimensão 20x20x10cm, assentados com argamassa de
cimento, cal e areia. Após a conclusão da alvenaria, o protótipo foi rebocado e texturizado, recebeu a cobertura
em estrutura metálica revestida com telha de PVC e por fim o reservatório de 50 litros, para captação da água
pluvial e tem como finalidade armazenar água para reuso.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No protótipo de edificação deste, foi utilizado telha em PVC onde o intuito deste projeto é captar águas
pluviais e reutiliza-las para em serviços domésticos e irrigações. Este material utilizado na cobertura após analisar
que o custo beneficio verificou-se que é melhor que as coberturas convencionais, pois não necessita o uso de
caibros e terças, e o aproveitamento da água da chuva é de 100% pois o PVC é impermeável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho propõe o desenvolvimento de um projeto de habitação ecológica com aplicação de materiais
alternativos, como os recicláveis. Concluímos que para um bom reuso da água, há que fazer um estudo sobre as
telhas que pode ser utilizada, para a melhor ser aplicada, com um melhor custo beneficio.
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RESUMO
Com grande parte da área urbana impermeabilizada, praticamente toda a água precipitada na cidade torna-se escoamento
superficial, ocasionando problemas de enchentes, alagamentos e deslizamentos. Além disso, os materiais construtivos
utilizados para erguer as cidades, como o concreto e o asfalto, absorvem muito calor, tornando o ambiente urbano uma região
com altas temperaturas. Por este motivo, o objetivo do trabalho foi desenvolver um protótipo para captação de água pluvial
utilizando telhado verde.
PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade, captação de água, precipitação

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é sobre a implantação do ''Telhado Verde '' , que visa demonstrar os seus benefícios,
e levando em consideração o projeto sustentável. Já que, cada vez mais, as cidades é cobertas por superfícies
impermeáveis, produzindo maior volume no escoamento de água.A gestão de águas pluviais tornou-se uma
questão importante nos grandes centros urbanos, sendo assim, o objetivo é amplia os conhecimentos sobre o uso
do telhado verde e sua vantagem para a redução da vazão da água pluvial escoada. Desta forma, esta técnica
surge como uma alternativa de cobertura capaz de proporcionar muitas vantagens em relação às coberturas
convencionais.Como a tendência de construir com sustentabilidade, é cada vez mais amplo, isto pode aumentar a
procura das coberturas verde, já que no Brasil há poucas opções no mercado.O trabalho foi obtido pelo
experimento da construção própria de uma casa verde.
METODOLOGIA
A obra foi aprofundada através de orientações do professor, e diante do tema abordado analisamos os
aspectos da construção civil que viabilizam o reuso de águas pluviais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O alto crescimento urbano nesses últimos tempos acarreta inúmeros problemas. Abordando o projeto
sustentável, mais especificamente o telhado verde , o qual, é feito com vegetação em sua parte superior como
gramados, plantas e até mesmo árvores em alguns casos, tem como benefícios, a eficiência deste tipo de
cobertura levando em consideração a temperatura, refrigeração do ambiente interno, controle de escoamento de
águas pluviais, contribuição para a biodiversidade (sustentabilidade), e além de ser muito bonito do ponto de vista
estético e arquitetônico. Esse fator construção verde, influencia também o impacto ambiental visando reduzi-lo nas
construções civis e é uma alternativa que vem ganhando cada vez mais adeptos nesta “luta” contra o aquecimento
global. Entretanto, o mesmo retém alto custo no início e necessita de frequentes manutenções para manter a
estrutura bonita e saudável, caso não haja , seus benefícios se tornam inválidos.
CONCLUSÃO
Durante o estudo e projeto desse telhado, levando em consideração suas vantagens oferecidas, é
completamente favorável a população esse tipo de cobertura. Contudo, esse sistema deve ser planejado a cada
tipo de construção para melhor adequação, tal que, em lugares de calor intenso pode ser uma solução
ecologicamente interessante. Esse projeto demonstra que a intenção global pela busca de sustentabilidade é
concreta, diversos mecanismos que amenizam os danos ao meio ambiente em decorrência do crescimento da
humanidade. Olhando para os dias atuais, vejamos a grande São Paulo e a alta escassez de água, ou seja, esse
trabalho apesar do experimento ainda se encontrar em andamento e os dados não serem totalmente conclusivos,
pode-se obter uma expectativa positiva quanto ao reuso de água pluvial, que diante de todo conhecimento
ampliado, proporcionou-nos a importância da construção sustentável.
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RESUMO
O trabalho apresentado conta com a utilização de um protótipo sustentável que tem como finalidade mostrar como
fazer o reuso de água de maneira correta e fácil, será utilizada o material acrílico para fazer o telhado para captação de água e
canos em PVC para fazer a movimentação da água.
PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade, captação pluvial, polipropileno.

INTRODUÇÃO
A Água é um dos bens mais preciosos e o nosso planeta é formado por cerca de 70% dessa substância, e
menos de 1% da água no globo terrestre encontra-se em rios e lagos, estando em condições mais favoráveis de
ser captada para o consumo humano. A água na construção civil pode ser considerada tanto uma ferramenta
quanto um material e o gasto dela em obras é muito alto, então podemos dizer que é extremamente necessário
que o ser humano se conscientize disso. Com base nesse problema, o objetivo, neste trabalho, foi construir um
protótipo sustentável utilizando o telhado de acrílico para maior captação de água e analisar as vantagens desse
sistema para diferentes usos.

METODOLOGIA
O projeto constitui na execução de um protótipo sustentável para reuso de água, instalado nas
dependências da instituição União das Faculdades dos Grandes Lagos – Unilago. O mesmo será feito em acrílico,
pois o escoamento e a captação de água é maior em telhados desse tipo e acabam não prejudicando a absorção
de água, ao contrário de outros materiais. Utilizamos viga baldrame para a fundação do nosso projeto e então
foram utilizados materiais de alvenaria convencional, como blocos e tijolos. A construção do protótipo foi realizada
com dimensão de 1m2 por 1 m de altura, com um telhado de acrílico de meia água e uso de calhas, sendo os
processos realizados segundo as Normas Brasileiras consultadas, desde a fundação até a fase de telhado e
calhas e coleta em um receptor fechado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O crescimento populacional, em especial nos grandes centros urbanos, aliado à falta de consciência
ambiental, tem se tornado o principal fator do aumento do consumo de água. Assim, a necessidade de alternativas
que visem à sua preservação devem ser prioritárias.
Para este trabalho foi realizado um o estudo sobre a menor absorção de água pelo telhado. Verificou-se que
o telhado de acrílico é uma excelente opção, pois as vantagens são claramente muito melhor que as
desvantagens e o gasto compensa depois ao longo dos anos, já que uma de suas vantagens é a durabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho nos ajudou muito a perceber quanto pode ser economizado em uma obra e o que
podemos fazer para economizar a água já que precisamos muito disso para sobrevivência, é um projeto que
demora muito para chegar ao fim, porém nos faz enxergar que o mundo precisa de projetos assim e que somos
nós engenheiros que somos responsáveis por criar esse tipo de projetos e aplicá-los nas construções futuras, para
que as mesmas não tenham tanto desperdício na utilização.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Sua importância, posição social, fundação,
características, construção, sua forma geométrica e aplica-la como modelo nas disciplinas do curso de engenharia civil:
geometria analítica, introdução à ciência da computação, calculo diferencial e integral, álgebra linear, expressão gráfica, física
geral, fundamentos de matemática e introdução à engenharia. Podemos Observar como todas essas ciências estão
interligadas com a engenharia civil.

Palavras-chaves: Museu de Arte Moderna RJ, MAM RJ, Affonso Eduardo Reidy, arte moderna RJ;
INTRODUÇÃO
O trabalho vem destacando a grande obra modernista desenvolvida pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy, o
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e alguns exemplos das possíveis aplicações da sua figura geométrica
nas disciplinas de engenharia civil. Com o objetivo de mostrar que a matemática, o calculo, os fenômenos físicos
estão todos interligados.

METODOLOGIA
Esse estudo trata do desenvolvimento de revisão de literatura sobre a aplicação das disciplinas do primeiro
período do curso de Engenharia Civil e Produção da UNILAGO sobre o ponto de vista da interdisciplinaridade
focando em conceitos de fundamentos de matemática, desenho técnico, física, geometria analítica, computação e
calculo diferencial integral.

FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA
Considerado umas das edificações mais representativas da moderna arquitetura brasileira, o Museu de Arte
Moderna é notado pela valorização do espaço e o seu dialogo com a natureza. O prédio localizado no Parque do
Flamengo, possuí 130m de comprimento e 25m de largura, representando assim um marco na arquitetura
brasileira. A forma geométrica “pura” do museu, nos lembra um trapezoide, onde podemos aplicar todos os
conhecimentos desenvolvidos em sala de aula pelos professores. Como por exemplo, podemos colocar o trapézio
no plano cartesiano e achar os vetores(XeY) no plano. Enfim, observamos a ligação direta que as disciplinas do
curso fazem com a obra.

CONSIDERAÇOES FINAIS
Podemos concluir que a matemática, em especial, a geometria, são poderosas ferramentas na construção civil.
Ser engenheiro significa ser um profissional com raciocínio logico, que é capaz de alinhar conhecimentos
científicos e matemáticos para produzir avanços tecnológicos.
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RESUMO
Localizado em Weil am Rhein, na Alemanha, o Vitra Haus é uma espécie de museu da arquitetura, seus espaços externos se
interpretam, criando uma forma ortogonal-poligonal, e seu espaço interno e orgânico possui um caráter sugestivo, lembrando
um labirinto. Devido à ausência de espaço interno para a apresentação da coleção no campus de vitra em Weil AM Rhein foi
necessário criar uma nova obra, Vitra Haus, que futuramente serviria como mostruário dos móveis da empresa. Suas
construções foram assinadas pelos maiores nomes da arquitetura contemporânea HERZOG & DE MEURON.
PALAVRAS-CHAVE: Vitra Haus, Herzog & De Meuron, Alemanha, Museu.

INTRODUÇÃO
O Vitra Haus foi projetado e construído pelos arquitetos HERZOG & DE MEURON, é uma série de caixas de telhado
inclinado empilhados, situada no lado norte à frente do perímetro cercado das instalações de produção, a Vitra Haus une dois
outros edifícios desta área: o Vitra Design Museun de Frank Gehry (1989) e o pavilhão de conferência de Tadão Ando (1993).
Em Janeiro de 2004, Vitra laçou sua coleção casa, que incluiu projetos clássicos como reedições e produtos de designers
contemporâneos. O conceito do vitra haus conecta dois temas que aparecem repetidamente na obra de Herzog & de Meuron:
o tema da casa arquetípica e o tema de volumes empilhados. Em Weil AM Rhein, foi especialmente apropriado retomar a ideia
de casa própria, já que o objetivo principal de um edifício de cinco pavimentos é exibir mobiliários e objetos para casa. Com as
dimensões máximas de 57 metros de comprimento, 54 metros de largura e 21 metros de altura, a Vitra Haus elava-se a cima
dos outros edifícios presente no campus de Vitra, empilhados em um total de cinco pavimentos e desafiando o balanço em 14
metros em alguns casos, cria uma junção tri dimensional. Como uma pequena cidade vertical em camadas o Vitra Haus
funciona como uma entrada para o campus. A intenção deliberada não foi criar um edifício horizontal, mas sim uma estrutura
verticalmente orientada de projeção limitada, que concede uma visão geral em múltiplos sentidos: uma visão sobre a paisagem
ao redor e a condição fabril.

METODOLOGIA
Esse estudo trata do desenvolvimento de revisão de literatura sobre a aplicação das disciplinas do primeiro período do curso
de Engenharia Civil da Unilago, sobre o ponto de vista da interdisciplinaridade focando em conceitos de fundamentos de
matemática, desenho técnico, física, geometria analítica, computação e cálculo diferencial e integral

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para a realização da parte teórica do trabalho, foram utilizadas todas as matérias dadas referentes ao primeiro
semestre de engenharia civil, no qual cada professor solicitou uma pesquisa ou exercício de acordo com sua disciplina. Serão
apresentados planos cartesianos das vistas da obra, elevações em desenho, noções especificas em cálculo e as leis de físicas
apresentadas na obra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste trabalho foi de suma importância para todos os componentes do grupo. Concluímos que a
execução do mesmo fez com que adquiríssemos ainda mais conhecimento na área, além dos conhecimentos que adquirimos
em relação ao meio acadêmico, também aprendemos a trabalhar em grupo. Ao mesmo tempo em que estuda o conteúdo da
disciplina, ele aprende a escolher, a avaliar e a decidir. Aprende a respeitar e aceitar a opinião do próximo. Aprendemos
também a dividir e executar as tarefas, que são competências essenciais para nós que trabalharemos com execução de
diversos projetos.
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RESUMO
Este estudo objetivou a realização de nivelamento altimétrico utilizando três metodologias, geométrico, barométrico e imagem
de satélite em área urbana de 400 m2, para observação de precisão e exequibilidade. Os pontos de coleta de dados a campo
foram materializados através de quadriculação. Foram elaborados mapas utilizando software de geoprocessamento. Obteve-se
que o nível ótico permite precisão das informações de relevo da área e as metodologias que envolvem uso de GPS e imagem
de satélite não são adequadas para representação altimétrica de áreas pequenas.

INTRODUÇÃO
Considerando que o nivelamento geométrico é a técnica mais precisa de campo, a seção nivelamento geométrico
apresenta esse método como exemplo especifico. Após o levantamento de campo, há a representação desse
relevo, discutida sucintamente na seção representação altimétrica (TULER & SARAIVA, 2014). O GPS é um
equipamento que permite obter altitude geométrica de pontos definindo-se inicialmente o temo Global Navigation
Satellite Systemas (GNSS), ou seja, Sistemas Globais de Navegação por Satélite. O princípio básico para a
determinação de pontos sobre a superfície terrestre a partir de observações de receptores de satélite (no caso
GPS) trata-se de um procedimento de medição e distancia no qual, ao mesmo tempo, são medidas as distancias
entre a estação de recepção e quatro satélites artificiais. Logo, partindo-se de coordenadas conhecidas dos quatro
satélites, em dado instante, calculam-se as coordenadas da estação (TULER &SARAIVA,2014).

METODOLOGIA
O estudo foi realizado entre março e julho de 2014. As metodologias de coleta de dados a campo foram: Nível
ótico, GPS (Sistema de posicionamento global) e imagem de satélite. Para tais coletas, a área de 400m² foi
demarcada com estacas colocadas em distância de 5x5m. Foi utilizado o GPS de navegação modelo 76CSX
Garmin®. Este equipamento pode ser aplicado apenas informalmente em engenharia. Em cada um dos pontos
estaqueados foi marcado um ponto para coleta de latitude, longitude e altitude. Os dados foram descarregados em
software de interface Track maker ® e foi elaborada uma tabela no Excel com todos dos dados fornecidos. Para
coleta de dados utilizando o nível ótico foi aplicada irradiação. Para coleta de dados de imagem de satélite foram
utilizadas as coordenadas coletadas com GPS. As coordenadas foram projetadas em imagem do Google Earth® e
coletadas as informações de altitude. Foram elaboradas tabelas no Exel com dados de latitude, longitude e
altitude. Foram elaborados mapas altimétricos utilizando o Surfer 12.0®.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O Levantamento de dados a campo permitiu a elaboração das tabelas no Excel com dados de coordenadas
cartesianas e cotas para dados coletados utilizando o nível ótico e em dados de coordenadas métricas em UTMUniversal Transverso de Mercator (Easting e norting) e altitudes para dados coletados com GPS e Imagem de
satélite. O resultado obtido com o levantamento de dados através de imagem de satélite possui fácil aplicação,
pois permite coletar dados em que seja necessária a permanência em campo, no entanto, apresenta imprecisão
nos dados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível analisar, através das metodologias a diferença quanto à precisão, aplicabilidade e manuseio.
Percebemos que de todos os métodos utilizados para levantamentos planialtimétricos, o nível ótico é o aparelho
mais preciso para elaborações das curvas de nível.
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RESUMO
O estudo objetivou a aplicação de três metodologias de nivelamento, geométrico, barométrico e com utilização de imagem de
satélite para levantamento de dados de altitude de área de 625 m 2. Para marcação dos pontos de levantamento dos dados foi
utilizada a quadriculação, os dados coletados a campo foram inseridos em bancos de dados do Excel e foram elaborados
mapas altimétrico. Obteve-se que, o nível ótico é o equipamento indicado para coleta de dados em área pequena e o GPS e a
imagem de satélite oferecem aplicação prática e dada a precisão das ferramentas utilizadas neste estudo, a representação do
relevo não é a adequada para áreas pequenas.

INTRODUÇÃO
A topografia é a ciência que estuda todos os acidentes geográficos definindo a sua situação e localização
na Terra ou outros corpos astronômicos incluindo planetas, luas, e asteróides. A planta topográfica ou
levantamento altimétrico deve ser elaborada através de utilização de equipamentos apropriados e métodos de
medição e representação gráfica considerando-se os parâmetros, metodologia e legislação a fim de fornecer um
trabalho topográfico de acordo com as normas técnicas. Não se deve confundir topografia com geodesia, pois
enquanto a topografia tem por finalidade mapear uma pequena porção da superfície da terra, a geodesia tem por
finalidade mapear grandes porções (BORGES, 1992).

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido em área urbana de 625 m 2 da União das Faculdades dos Grandes Lagos –
Unilago -, no período de fevereiro a julho de 2014. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de três
metodologias de nivelamento, geométrico, barométrico e com utilização de imagem de satélite para levantamento
de dados de altitude de área de 625 m 2. Para marcação dos pontos de levantamento dos dados foi utilizada a
quadriculação, com materialização dos pontos por meio de estacas em espaçamento equidistante de 5 m. Para
nivelamento geométrico foi utilizado nível ótico de precisão de 2mm e a coleta dos dados foi realizada por
irradiação, para nivelamento barométrico foi utilizado GPS de navegação com altímetro barométrico e para coleta
de dados utilizando imagem de satélite foi utilizado o software Google Earth®. Os dados coletados a campo foram
inseridos em bancos de dados do Excel e foram elaborados mapas utilizando o Surfer Demo 12.0®.

DISCUSSÕES
A aplicação das metodologias permitiu a avaliação de aspectos técnicos relacionados ao planejamento e à
execução. Para que os dados comparados entre as metodologias sejam relativos ao mesmo ponto a
quadriculação é imprescindível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Obteve-se que, conforme NBR 13.133 o nível ótico é o equipamento indicado para coleta de dados em área pequena
por ter maior precisão e, portanto, maior sensibilidade para representação do relevo. O GPS e a imagem de satélite oferecem
aplicação prática e dada a precisão das ferramentas utilizadas neste estudo, a representação do relevo não é a adequada para
áreas pequenas.
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RESUMO
Este estudo objetivou a realização de levantamento altimétrico em área urbana aplicando três metodologias para levantamento
de dados a campo: Sistema de Posicionamento Global de Navegação (GPS), nível óptico e imagem de satélites, os dados
serão utilizados para a elaboração de mapas através do Surfer® 12 (Powerful Contouring, Gridding & 3D Surface Mapping
System). Em relação à metodologia aplicada ao nível ótico obtemos uma precisão adequada em relação ao levantamento
utilizando GPS, sendo sua precisão de até 3mm. O levantamento de dados utilizando imagem de satélite do Google Earth®
não expressa com precisão as diferenças de altitude da área, este resultado observado já era esperado, pois conforme a NBR
13.133 dados desta imagem de satélite não podem ser utilizados para áreas pequenas.
PALAVRAS-CHAVE: Levantamento altimétrico, sistema de posicionamento global de navegação (GPS), nível óptico, imagem
de satélite.

INTRODUÇÃO
A topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica,
efetuando o levantamento (executar medições de ângulo, distância e desnível) que permite representar uma
porção da superfície terrestre em uma escala adequada (BORGES, 1997). Na engenharia civil é usada para
analisar as características do solo, estudar a isolação e ventilação do local e definir os tipos de fundações para
desenvolver projetos. Neste estudo realizamos um levantamento altimétrico em área urbana da Unilago, União das
Faculdades dos Grandes Lagos em São José do Rio Preto – SP.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no período de março a julho de 2014. Roi selecionada uma área de 400m². Esta área foi
estaqueada utilizando-se do método da quadriculação, com estacas alinhadas em equidistância (5 metros),
utilizando três metodologias para coleta de dados: nivelamento geométrico (com utilização de nível ótico de
precisão de 3mm), nivelamento barométrico (utilizando GPS de navegação com altímetro barométrico) e
nivelamento através de imagem de satélite. Os dados coletados a campo constituíram banco de dados em Excel.
Foram elaborados mapas utilizando o Surfer 12.0®.

DISCUSSÃO
Utilizando instruções da NBR 13.133, aplicando as metodologias, coletando e anotando as informações, foram
realizados os cálculos necessários. Com isso foi possível através dos mapas gerados dos observar as variações
no relevo da área e a sensibilidade para representação do relevo permitida por cada metodologia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação das metodologias permitiram a avaliação e o entendimento de importantes aspectos técnicos
relacionados ao planejamento e desenvolvimento do levantamento altimétrico.Em relação às metodologias
utilizadas mesmo não sendo gerado o mapa altimétrico para dados de imagem de satélite, por não expressar com
precisão as diferenças de altitudes da área, como esperado segundo NBR 13.133. Foi possível identificamos que
a metodologia aplicada ao nível ótico obtemos uma precisão bem maior em relação ao GPS, sendo sua precisão
de até 3mm.
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RESUMO
Este estudo objetivou a aplicação de metodologias para o levantamento de dados altimétricos a campo. As metodologia
consistiram da utilização de Sistema de Posicionamento Global (GPS) de navegação, Nível Ótico e imagens de satélite. Os
dados foram utilizados para a elaboração de mapas através do Surfer® 12.0. Com a aplicação destas metodologias observouse diferenças de precisão e exeqüibilidade entre elas. O nível ótico permitiu maior precisão e representação adequada do
relevo.
PALAVRAS-CHAVE: Levantamento planimétrico, GPS, Nível Ótico, Nivelamentos.

INTRODUÇÃO
A topografia é a ciência aplicada cujo objetivo é representar a configuração de uma porção de terreno com benfeitorias que
estão em sua superfície. Ela permite a representação dos limites de propriedade dos que estão em seu interior. É a topografia
que, por meio de plantas com curvas de nível, representa o relevo do solo com todas as suas elevações e depressões
(BORGES, 1997).O estudo objetivou realizar levantamento planimétrico aplicando três metodologias para o levantamento de
dados: GPS, Nível Ótico e Imagens de Satélite.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido em área de campo da Faculdade Unilago. Os dados foram coletados EM Março de
2014. Para coleta de dados a campo foi selecionada uma área de 400m². Esta área foi estaqueado utilizando-se o
método da quadriculação, com estavas alinhadas em distância de 5 metros. Na área de campo procedeu-se a
coleta de dados utilizando GPS e nível ótico. As coordenadas de coleta de dados utilizando GPS foram utilizadas
para determinação de pontos para coleta de dados utilizando imagem de satélite. A coleta de dados foi realizada
da seguinte forma: o Nível Ótico (modelo AT-BA da Topcom®, o instrumento foi instalado em campo em um único
ponto denominado Estação A. Utilizou-se o método da irradiação para realização de visadas de vante em cada
uma das estacas e logo em seguida foi elaborada uma Caderneta de Campo contendo os dados de Ré, Vante,
Altura do aparelho, Desnível e Cota; o GPS (modelo 76 CSX da marca Garmin®, foram marcados pontos em cada
uma das estacas para a coleta dos dados; e, Imagem de Satélite (Google Earth®) os dados coletados com o GPS
foram transmitidos do TrackMaker para o Google Earth® e foi realizada a leitura de coordenas e altitudes.

DISCUSSÕES
A aplicação das metodologias permitiu a avaliação de aspectos técnicos relacionados ao planejamento de
execução. A metodologia de Nivelamento Barométrico com o uso do GPS foi mais fácil, uma vez que seus
comandos são mais simples. Ao fazer a busca de dados a campo, coletamos alguns pontos e para finalizar,
processamos os dados no programa Surfer®12.0. Esta metodologia possui precisão métrica, ou seja, podendo
haver alguns metros de erro.Por sua vez, a metodologia de Nivelamento Geométrico com uso do Nível Ótico é
mais complexa, pois exigiu conhecimento técnico para o seu desenvolvimento. Tivemos que aprender a manusear
o nível ótico e aprender a ler a estadia. Foi um trabalho demorado, sendo que foram feitas as leituras de vinte e
cinco pontos. Contudo, é a metodologia que apresenta maior precisão, podendo haver apenas alguns milímetros
de erro. A metodologia de Nivelamento Fotográfico com uso de imagem de satélite do Google Earth® não
expressa com precisão às diferenças de altitudes da área. Este resultado já era esperado, pois conforme a NBR
13.133 dados de imagem de satélite não podem ser utilizados com esta finalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo foi desenvolvido com levantamento de dados em uma área urbana aplicando as metologias de
Nivelamento Geométrico, Nivelamento Barométrico e Nivelamento Fotográfico. Através das análises dos mapas e
tabelas, concluímos que a área estudada é composta por pontos de depressão e por pontos de divisores de
águas. Concluímos também, que o método de Nivelamento Geométrico é o mais preciso, sendo o melhor aplicado
nesta área.
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RESUMO
Este estudo objetivou a aplicação de três metodologias para realização de levantamento altimétrico: nivelamento geométrico
(com uso de nível ótico), nivelamento barométrico (com utilização de GPS com altímetro barométrico) e coleta de dados
através de imagem de satétite em área de 625 m2. A partir dos dados coletados à campo foram elaborados mapas altimétrico.
O nivelamento geométrico permitiu dados precisos que caracterizaram o relevo da área.

INTRODUÇÃO
O levantamento planialtimétrico descreve exatamente as dimensões de um terreno, obtendo as informações
altimétricas (níveis entre cotas e medidas angulares na vertical) e planimétricas (grandezas lineares no plano
horizontal). Engenharia Civil (do latim “ingeniu”, significa faculdade inventiva, talento) Civil é a ramo de estudo da
engenharia essencial ao mundo moderno, atendendo ao planejamento, projeto, construção e manutenção de
estruturas civis públicas como edificações, pontes, estradas, tuneis etc.; fornecendo benefícios tangíveis diretos ao
meio ambiente em que vivemos e ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só de forma
presente, mas também de forma a visar o futuro. Essa ênfase na praticidade foi eloquentemente relatada e
descrita como “a arte de fazer... bem, com um dólar, aquilo que qualquer outro pode fazer com dois (BORGES,
1997).

MATERIAL E MÉTODOS
Para coleta de dados na área de 625m 2 foi realizada a materialização da área com estacas em quadriculação, que
consistiu em distribuir os pontos de coleta a campo da forma equidistante, 5 em 5 metros. Com nível ótico os
dados foram coletados por irradiação. Com GPS foram marcados pontos, após a coleta os dados foram
descarregados no software TrackMaker. As mesmas informações de coordenadas obtidas com GPS foram
utilizadas para definação dos pontos de coleta de informações com a imagem de satélite utlizando o Google
Earth®. Foram elaborados bancos de dados em Excel. Os mapas foram elaborados utilizando-se o Sufer 12.0®.

DISCUSSÃO
A aplicação da metodologia de coleta de dados com nível ótico por quadriculação e irradiação exige conhecimento
prático e habilidades técnicas e o resultado (dados de cota) é bastante representativo, correspondendo a precisão
de 3" do equipamento utilizado e a padronização da NBR 13.133. Os dados coletados permitiram a elaboração
dos mapas altimétricos com o auxilio do software Surfer, observados nas Figuras 1e 2.A aplicação da metodologia
utilizando o GPS de navegação é bastante prática e rápida, no entanto percebe-se, ao descarregar os dados dos
GPS que algumas coordenadas ficam fora do alinhamento estabelecido em campo por meio da quadriculação e
que os dados de altitude não são tão representativos dos desníveis observados na área. Este resultado é utilizado
quanto à precisão do aparelho utilizado que é de 4 metros e à não recomendação da utilização deste tipo de
equipamento na NBR 13.133.

CONCLUSÃO
Após a análise de dados obtidos com os diferentes métodos de medição, obteve-se que a ferramenta de coleta de
dados nível ótico é adequada, por permitir precisão e caracterização do relevo em áreas pequenas. As
metodologias envolvendo aplicação de GPS e imagem de satélite são de aplicação prática e não recomendadas
para áreas pequenas, conforme NBR-13.133.
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RESUMO
Este estudo tratou da realização de levantamento altimétrico com objetivo de comparação de metodologias, de acordo
com sua aplicabilidade e precisão. O estudo foi desenvolvido entre março e junho de 2014 em área urbana de 400m². Foram

aplicadas as metodologias de nivelamento geométrico (utilização de nível ótico), barométrico (utilização de GPS
de navegação com altímetro barométrico) e fotogramétrico (utilização de imagens de satélite). A área foi
estaqueada em malha de 5x5m. Os dados coletados através da aplicação das metodologias foram utilizados para
elaboração de mapa altimétrico. A utilização de GPS e imagens de satélite são de aplicabilidade prática, no
entanto, em acordo com os equipamentos utilizados neste estudo, não apresentaram a precisão adequada
conforme NBR 13.133 para este tipo de área. Os dados de coleta com GPS se correlacionaram com os dados
coletados com nível ótico. O nível ótico utilizado possui precisão de 2mm e possibilitou realização de mapa
altimétrico com características adequadas.
PALAVRAS-CHAVE: levantamento topográfico, altimetria, planialtimetria.

INTRODUÇÃO
A topografia fornece os métodos e os instrumentos que permitem o conhecimento do terreno. O estudo
planialtimétrico determina o desnível relativo e limites do terreno, permitindo representar acidentes geográficos
sobre um plano, em função das coordenadas cartesianas. A avaliação de áreas planas é preliminar a fase de
planejamento e viabilização do projeto. O estudo objetivou analisar e comparar três metodologias de nivelamento
altimétrico: através do uso de Sistema de posicionamento global (GPS), Nível Ótico e Imagem por Satélite, de
acordo com a precisão e aplicabilidade.

METODOLOGIA
Foi desenvolvido entre Março e Junho de 2014 em terreno pertencente a área urbana da Universidade dos
Grandes Lagos - UNILAGO em São José do Rio Preto-SP. Para coleta de dados, a área de 400m² foi estaqueada
em malha, com pontos equidistantes de 5x5m. Foram coletados dados de todos os pontos utilizando três
metodologias: Nível Ótico, GPS e Imagem de Satélite. O nível ótico utilizado possui precisão de 2mm, o GPS
utilizado é um equipamento de navegação com altímetro barométrico e foram utilizadas imagens de satélite o
Google Earth®. O dados coletados com GPS foram descarregados no TrackMaker® para elaboração de banco de
dados. Através dos softwares AutoCad® e Surfer 12.0 Demo® foi possível representar as curvas de nível em
mapas. Os dados foram analisados e comparados de acordo com a NBR 13.133.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
De acordo com NBR 13133, normativa que padroniza os levantamentos topográficos, a utilização de
imagem de satélite é reconhecida para levantamentos altimétricos em grandes áreas. Ainda conforme a normativa,
o nível ótico pode ser utilizado em levantamento de áreas pequenas e médias devido a alta precisão. O GPS de
navegação pode ser aplicado apenas informalmente em engenharia, por ser um modelo do Grupo 1 e apresentar
precisão limitada. A utilização de GPS e imagem de satélite em topografia constitui aplicação bastante prática e
possibilita resultados em tempo hábil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluí-se que o nível ótico, dos equipamentos utilizados é o mais preciso para esse tipo de
levantamento, como visto na NBR 13.133. Assim como previsto pela normativa, o estudo nos permite afirmar que
o GPS não fornece a precisão adequada para esse tipo de levantamento. A imagem do satélite é ideal apenas
para grandes áreas, não determinado diferenças de nível entre os pontos. O GPS e a imagem de satélite são
metodologias de fácil aplicação e devem ser utilizados conforme padrões estabelecidos na NBR 13.133, que limita
a utilização destes em áreas pequenas.
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RESUMO
O trabalho consiste na estruturação de um plano de negócios para abertura de empresa no setor de torno e solda,
demonstrando todo o maquinário necessário, mão de obra específica, localização, assim como despesas, investimentos e lucro
esperado pelo empreendedor deste setor.
PALAVRAS-CHAVE: Usinagem, torno, solda.

INTRODUÇÃO
A contratação dos serviços de uma empresa de torno, solda e usinagem de peças deve-se ao custo
elevado na aquisição de peças novas e/ou a necessidade de adquirir peças das quais não se pode comprar
separadamente. Por exemplo, o eixo que prende um acessório de uma determinada máquina que não pode ser
comprada separadamente, somente o conjunto com alto valor agregado. A confecção de um eixo como esse, em
uma empresa de torno e solda, custa menos de um terço do valor do conjunto. Sem mencionar a agilidade do
processo de confecção da peça em relação ao tempo de compra do conjunto. O objetivo é demonstrar todo
processo de abertura da empresa, tributação, qualificação de pessoal e retorno esperado.

METODOLOGIA
Foram realizadas visitas técnicas nas empresas de torno e solda, entrevista com empreendedores do
ramo, uma pesquisa em campo com clientes, esta no intuito de conhecer os serviços mais realizados e fidelidade
destes clientes para com a empresa. Também foram utilizadas pesquisas virtuais em sites oficiais para
entendimento dos mecanismos para abertura de empresa, documentações, entre outros.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Foram aplicados os conhecimentos adquiridos em aula, para estruturação do plano de negócios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados esperados na abertura de uma empresa do setor de torno e solda são positivos, visto que o
investimento inicial está entre R$130.000,00 e R$ 140.000,00 e que a maior parte deste valor será adquirida pelo
financiamento BNDES com 36 meses de carência, tempo este que será aproveitado para estabilização da
empresa no mercado. O retorno de lucro esperado é de 30% em cima do faturamento mensal.
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RESUMO
O trabalho consiste na estruturação de um plano de negócios para abertura de empresa no setor de prestação de
serviços, demonstrando todos fornecedores necessários, mão de obra específica, localização, assim como despesas,
investimentos e lucro esperado pelo empreendedor deste setor.
PALAVRAS-CHAVE: Auto Center, pneus e serviços.

INTRODUÇÃO
A empresa Unipneus, tem como plano de negocio o objetivo de planejar e elaborar todo o procedimento a
ser seguido ate a abertura do negocio. Com o plano de negocio traçado, o Auto Center Unipneus visa
corresponder a todas as exigências mínimas a serem atendidas desde recursos humanos, segurança no trabalho,
atendimento ao cliente, serviços prestados a lucratividade do Auto Center. Visando isso pesquisas de campos
foram realizados, para podemos estipular metas e métodos de trabalho a serem usados e que correspondam aos
planos de inicio. Para alavancar as vendas de pneus e serviços, usaremos como estimulo promoções, sorteios,
descontos e aumento nas parcelas de pagamentos realizados na loja. Logo com o plano de negocio traçado pode
ser visada a lucratividade obtida após a abertura da empresa Auto Center.

METODOLOGIA
Para realização do trabalho e do texto, foram feitas pesquisa de campo e Telemar Ting dentro da
localidade em que a empresa esta sendo montada, São Jose do Rio Preto. Foram abordados um grupo da
sociedade localizada em torno da empresa e outros grupos em regiões diferentes, em que foram feitas perguntas
coerente ao assunto tratado em cada pesquisa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Com o plano de negocio e cálculos feitos da edificação, conseguimos seguir uma linha de trabalho a ser
realizado para a conclusão da mesma. Sendo de grande importância todos os conhecimentos adquiridos e
passados ao longo de cada setor da empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as expectativas buscadas na realização do trabalho foram satisfeita, onde podemos adquirir
conhecimento aprendido em aulas, todos usados para conclusão do trabalho.

REFERÊNCIAS
Afrânio, Cláudio. Plano de negócio. Núcleo de comunicação/SEBRAE, São Paulo, 2014.

MONTAGEM DE UMA EMPRESA TÊXTIL
MARQUES, Bruna MARQUES, Francielle1 SMOLARI, Heloisa1 MENDES, Jayni1 SIMONATO, Livia1
MARTINS, Danúbia Batista1 ULIANA, Tonie Wender da Silva2
1

1

Alunos do curso de Engenharia de Produção - UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS (UNILAGO), São José
do Rio Preto, SP. 2 Docentes do curso de Engenharia de Produção - UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS
(UNILAGO), São José do Rio Preto, SP. Resumo Expandido.

RESUMO
Elaboração de plano de negócios para uma empresa de confecções de vestuário.
PALAVRAS-CHAVE: Roupas, Moda Jovem, Confecção, Qualidade.

INTRODUÇÃO
Para início de toda empresa é necessário que a mesma seja planejada. O que implica em definir o plano de negócio,
que permite identificar e restringir seus erros no papel ao invés de cometê-los durante o funcionamento da empresa evitando
assim eventuais desconfortos. Esta será a base de estudo para determinar quais passos que a empresa deve seguir para que
os objetivos almejados sejam alcançados diminuindo riscos e incertezas.
Neste trabalho falaremos da implantação de uma confecção feminina que deverá atuar no mercado atacadista
focando o publico juvenil feminino, compreendendo a fabricação e o comércio de roupas, inicialmente dentro de um perímetro
regional abrangendo o interior do estado de São Paulo.
Esta empresa deverá atender os lojistas de pequeno, médio e grande porte que se preocupam com a qualidade e
satisfação de seus clientes.
Os modelos junto com as estampas e cores fabricadas irão variar de acordo com as estações de tendências durante o
ano, procurando sempre a sofisticação da moda e a qualidade.

METODOLOGIA
Para a montagem do plano de negocio foi feito primeiramente um inventario com todos os eventuais gatos que a
empresa teria, nele foram especificados todos os maquinários, matérias primas, aviamentos, mão de obra, alem do aluguel do
prédio onde será sediada, gastos com água e energia. Obteve-se então a conclusão de que seria necessário um investimento
de R$ 1.000.000,00 e como seriam cinco investidoras cada uma terá igualmente uma cota de 20% ou seja, deverá investir R$
200.000,00 e todas responderam solidariamente pela integralização do capital social segundo o contrato social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta empresa será dividida em três etapas, com os seguintes setores:
I)

Desenvolvimento: que é composto por estilista, modelagem, corte e montagem da peça piloto (amostra), custo,
tempos e métodos e compras.
II) Produção: PCP, CAD CAM, almoxarifado de tecidos, almoxarifado aviamentos, infesto, corte, costura, acabamento,
embalagem e por fim a expedição.
III) Financeiro.
Segundo estas considerações feitas foram listadas todos os maquinários que necessitam de energia elétrica para
funcionamento e suas respectivas tensões e potências, usamos os cálculos de eletricidades para calcular qual a tarifa
mais eficiente para ser contratada e qual o consumo mensal de energia junto com o valor a ser pago a concessionária. A
partir desses cálculos, soubemos que nossa empresa usará 7,92 MJ de energia por mês, assim contratamos a Tarifa
Verde que pagaremos R$ 223,20 mensal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto chegamos a conclusão de que o planejamento é uma ferramenta muito útil, pois pode detectar erros que
possam surgir e possíveis medidas corretivas.
Estabelecendo metas a curto e médio prazo, medidas para saber as realizações, envolver todos os executivos de
desenvolvimento que irão participar na sua implementação. Enfim é necessário para a diminuição dos riscos de prejuízos e de
uma futura falência.

REFERÊNCIA
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RESUMO
A cajá-manga é um fruto muito apreciado nas regiões norte e nordeste. O Objetivo deste trabalho foi a realização do
processamento da polpa de cajá-manga. Através dos resultados obtidos foi possível observar que a polpa é uma excelente
fonte de vitamina C e sódio e, após a esterilização comercial, esta apresentou-se totalmente dentro dos parâmetros de
qualidade com ausência de microrganismos que podem provocar a deterioração da polpa.
PALAVRAS-CHAVE: Cajá manga, processamento, padrões de qualidade.

INTRODUÇÃO
Cajá-manga (Spondias dulcis) é um fruto cultivado no norte e nordeste brasileiro. Seu sabor agridoce é apreciado in natura e
em sucos. O Objetivo deste trabalho foi a realização do processamento da polpa de cajá-manga.

METODOLOGIA
Foi realizado o processamento da polpa de cajá-manga seguida de esterilização comercial e posteriores análises físicoquímicas e microbiológicas para determinação dos padrões de qualidade.

DISCUSSÕES
As Análises realizadas após a esterilização comercial, a qual foi realizada a 85ºC por 5 minutos, estão apresentadas na Tabela
1.

Através dos resultados obtidos foi possível observar que a polpa é uma excelente fonte de vitamina C e sódio e, após a
esterilização comercial, esta apresentou-se totalmente dentro dos parâmetros de qualidade com ausência de micro-rganismos
que podem provocar a deterioração da polpa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a cajá-manga além da presença de vitamina C e sódio, seu sabor diferenciado torna-se uma excelente escolha
para sua utilização no preparo de sucos.
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RESUMO
Criou-se a ideia de elaborar salgadinhos tipo chips a base de batata com uma fina camada de chocolate, com o diferencial
nutricional relacionado à forma de preparo, pois este será realizado em micro-ondas. O objetivo deste trabalho foi produzir um
novo produto unindo a preferência nacional por alimentos práticos, mantendo a qualidade nutricional e uma boa aceitação de
mercado, ou seja, batata assada tipo chips com cobertura de chocolate. A avaliação sensorial mostrou que as batatas tiveram
boa aceitação pelos consumidores, recebendo médias finais variando de 8,0 a 9,0 (“gostei muitíssimo” a “gostei muito”) e que
92% dos provadores declararam que certamente comprariam o produto
PALAVRAS-CHAVE: Batatas, micro-ondas, chocolate.

INTRODUÇÃO
A união da batata com o chocolate deu-se por serem alimentos difundidos mundialmente, agradando uma grande parte de
pessoas. A batata é um alimento rico em nutrientes como carboidratos, contém vitaminas do complexo B e C, uma boa
quantidade de ferro, fósforo e cálcio, além de possuir pouca quantidade de gordura (BARKER, 2010). O chocolate, no entanto,
possui uma quantidade maior de gordura, mas se consumido moderadamente, é benéfico à saúde, possuindo uma quantidade
razoável de manganês, cobre e potássio além de compostos flavonóides (LE BONBON, 2011). Objetivou-se apurar avaliações
sensoriais do produto, através de um Teste de Aceitação Geral com auxílio de uma escala hedônica de 9 pontos, 9 = gostei
muitíssimo e 1 = desgostei muitíssimo.

METODOLOGIA
O desenvolvimento do produto foi realizado na União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. O processo de
desenvolvimento foi dividido em sete etapas sendo elas: geração de ideias, elaboração do protótipo-piloto, embalagem,
rotulagem, validade, análise sensorial e análise de aceitação. Criou-se também a embalagem adequada para acondicionar o
produto, bem como a informação nutricional do mesmo. Para o cálculo da informação nutricional, utilizaram se as informações
contidas nas embalagens das matérias-primas utilizadas e a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011). A
análise sensorial da CHOCOTATA, a partir do Teste de Aceitação por Escala Hedônica, objetivou-se a obter o grau de
aceitação do consumidor relativamente a um produto em desenvolvimento que apresenta um conceito novo. A apresentação e
degustação do novo produto foram realizadas durante a Feira de Desenvolvimento de Novos Produtos, no período noturno,
onde alunos e professores foram convidados a participar voluntariamente. Esse projeto contou com a participação de
aproximadamente 100 pessoas, que contribuíram para análise da aceitação onde avaliaram três atributos sensoriais (gosto,
crocância e aparência) e teste de atitude (intenção de compra). O Índice de Aceitabilidade (IA) foi realizado em relação aos
atributos gosto, crocância e aparência. A validade do produto será de três meses pois, após essa data, o produto começa
apresentar características de ranço e também perde sua crocância, a característica mais importante relacionada ao sabor.

DISCUSSÕES
Participaram aproximadamente 100 provadores, com faixa etária abrangente entre 17 a 45 anos (18%), incluindo estudantes,
professores e funcionários da UNILAGO. A média das notas obtidas foi entre 8,0 e 9,0, ou seja, segundo a escala hedônica,
expressa a ideia que os provadores “gostei muitíssimo” e “gostei muito” do produto degustado. O índice de aceitabilidade foi de
90,1% para gosto, 78,2% para crocância e 81,5% para aparência. Os resultados do Teste de atitude (intenção de compra)
mostraram que 92% dos provadores comprariam o produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para a CHOCOTATA foi significativo, variando entre 78,2 a 90,1%, em cada atributo
avaliado, considerando a repercussão favorável quando ≥ 70%. Através da análise dos resultados do teste de aceitação,
observou-se que as amostras de batatas foram bem aceitas pelos provadores quanto ao sabor, crocância e aparência, obtendo
notas máximas (8 a 9) e que 92% dos provadores comprariam o produto.
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RESUMO
O soro é um subproduto da fabricação de queijo obtido da coagulação do leite. De acordo com SISO (1996), o volume do soro
representa em torno de 85-95% do leite, retendo 55% dos seus nutrientes e possui em sua composição proteína, gordura,
lactose, minerais e vitamina. O presente trabalho realizou a fabricação de queijo campeiro e doce de leite utilizando o soro
proveniente da produção de queijo e posterior análise sensorial dos produtos obtidos. Através dos resultados obtidos da
análise sensorial, observou-se que os produtos testados apresentaram grande aceitabilidade sendo excelentes fontes de
vitaminas, sais minerais.
PALAVRAS-CHAVE: Queijo, doce de leite, soro.

INTRODUÇÃO
O Consumo de leites e derivados, como iogurte e queijos, ocorre em grande escala no Brasil. Porém, verifica-se ainda um
grande desperdício dos subprodutos destes alimentos como o do soro resultante dos processos de fabricação de lácteos. Do
leite produzido no Brasil, 60% é destinado a fabricação de queijos e destes, 35% não são aproveitados sendo descartados na
forma de soro. Visando aproveitar os subprodutos provenientes do processamento de queijo campeiro, o presente trabalho
realizou a produção de queijo campeiro e a utilização do soro deste queijo para a produção de doce de leite e posterior analise
sensorial dos produtos obtidos.

METODOLOGIA
Foi realizada a produção de queijo campeiro e o soro resultante foi destinado a fabricação de doce de leite com posterior
análise sensorial dos produtos obtidos.

DISCUSSÕES
Embora seja considerado um subproduto, o soro do leite apresenta alto valor nutritivo, do pela presença de proteínas com
elevado teor de aminoácidos essenciais e pelas propriedades funcionais e bioativas do soro e seus componentes, sendo vista
cada vez mais, como um potencial produto da produção do queijo (WALZEN et al, 2002). Outra característica importante é o
elevado volume de soro produzido no processo de fabricação do queijo, cerca de 90% do volume do leite que entra na
produção é transformado em soro (LEINDECKER, 2011). O aproveitamento total do leite para a produção de queijo campeiro e
doce de leite utilizando o soro resultante é uma excelente forma de agregar valor ao processamento do leite e, resultados da
análise sensorial realizados com o queijo e o doce de leite mostraram grande aceitabilidade dos produtos além de que, são
excelentes fontes de vitaminas, sais minerais.
.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Produção de queijo campeiro e o uso do soro do leite para a produção de doce é uma excelente forma de aproveitamento
total do leite além de que, os produtos obtidos apresentante alto valor nutritivo e grande aceitabilidade sensorial.
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RESUMO
O mercado consumidor tem se interessado por novos produtos saudáveis elaborados com diferentes matérias-primas com o
intuito de enriquecer a dieta. O objetivo deste trabalho, foi desenvolver um novo produto ao mercado brasileiro ainda não visto
que são as Geleias de Graviola com Frutas Cítricas e Geleias de Graviola com Frutas Vermelhas, um produto 100% natural, de
primeira qualidade, sem adição de conservantes, produzidas através de técnicas tradicionais, que vão desde o preparo das
frutas, textura, criação de sabores simples ou mistos, materiais de uso, esterilização, envasamento de embalagens e
praticidade. O estudo da análise sensorial revelou uma aceitação satisfatória de ambas às geleias e que a combinação de
todos os ingredientes resultou numa excelente formulação para a produção destas.
PALAVRAS-CHAVE: Geleia, graviola, frutas vermelhas, frutas cítricas.

INTRODUÇÃO
Os elementos básicos para a elaboração de uma geleia são: fruta, pectina, ácido, açúcar e água. A graviola é uma fruta
conhecida não somente por seu delicioso sabor característico, levemente azedo, bem como seu riquíssimo conteúdo em
nutrientes. As frutas cítricas, assim como muitas frutas, são ricas em substâncias antioxidantes que ajudam a diminuir a
incidência de doenças degenerativas, como o câncer, as doenças cardiovasculares, inflamações, disfunções cerebrais, e a
retardar o envelhecimento precoce (COUTO, 2010). A Biomassa de Banana Verde é utilizada em substituição à farinha de
trigo, como espessante e também como emulsificante, além de agir como um “fermento natural”. As pequenas frutas
vermelhas, bagas ou berries, são pequenos frutos carnosos e suculentos normalmente consumidos frescos ou em produtos
como geleia, suco, doces, bebidas fermentadas e xarope. Entre as pequenas frutas vermelhas incluem a amora preta (Rubus
spp.), framboesa vermelha (Rubus idaeus), mirtilo (Vaccinium corymbosum), morango (Fragaria x ananassa) e cereja (Prunus
avium L.) (SOUZA, 2013). A pectina, utilizada como geleificante ou estabilizante, pode ser extraída da casca de maracujá
amarelo, resíduo agroindustrial da produção de sucos (PINHEIRO, 2007). A embalagem mais comumente utilizada para a
geleia é o vidro.

METODOLOGIA
Para se a obter a polpa de graviola, as frutas foram cortadas com faca de aço inoxidável e a separação do caroço foi feita
manualmente, sendo este descartado. As laranjas, tangerinas e limões, foram lavados e as cascas e sementes foram retiradas.
Já a amora, mirtilo e morango, foram lavados e processados em liquidificador. Para biomassa de banana verde, foi feito o
procedimento de colocar a banana verde dentro de uma panela com água e vinagre e deixada até ocorrer à fervura. Após
fervura, retirou-se a casca e processou-se no liquidificador a fim de obter uma pasta pronta para o uso. Para a extração da
pectina, os maracujás foram cortados para despolpamento e remoção das sementes, deixando apenas a casca com o albedo
(parte branca), pois nesta parte é que se encontra a pectina. Para a avaliação sensorial, foram realizados testes de aceitação
geral, utilizando uma equipe composta por 78 provadores não treinados, com idade entre 18 e 54 anos de ambos os sexos,
alunos e professores da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. Para expressar a aceitabilidade global das
amostras, os provadores utilizaram escala hedônica estruturada de 9 pontos.

DISCUSSÕES
Tanto a Geleia de Graviola com Frutas Cítricas quanto a Geleia de Graviola com Frutas Vermelhas, apresentaram uma média
alta, indicando ótima aceitação por parte dos provadores. As notas se encontraram dentro do intervalo que vai de “gostei
ligeiramente” a “gostei muitíssimo”. Verificou-se que 54% dos provadores deram nota 9 (gostei muitíssimo) para Geleia de
Graviola com Frutas Vermelhas, seguido de 30% para a Geleia de Graviola com Frutas Cítricas. Já para o escore gostei muito
(nota 8), a porcentagem foi maior para a Geleia de Graviola com Frutas Cítricas ficando com 49%. A Geleia de Graviola com
Frutas Vermelhas obteve uma aceitação de 26%. Por fim, 9% dos provadores deram nota 6 (gostei ligeiramente) para Geleia
de Graviola com Frutas Vermelhas, e 8% para a Geleia de Graviola com Frutas Cítricas. Considerando todos estes dados
obtidos, o resultado foi muito satisfatório, havendo pouca diferença em relação à aceitação das geleias

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse produto mostrou-se uma alternativa viável para agregar valor aos frutos de graviola, unir o sabor agradável das frutas
cítricas e frutas vermelhas aos benefícios da biomassa da banana verde e pectina extraída do maracujá.
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RESUMO
De sabor levemente azedo, o iogurte caiu no gosto de grande parte dos consumidores quando passou a ser aromatizado, pois
a adição de frutas aumenta de maneira eficaz a aceitação do produto. O iogurte é um excelente alimento para todas as fases
da vida, protege contra o desgaste dos ossos, garante o bom funcionamento do intestino e geralmente tem baixo teor ou é
isento de gordura. No presente trabalho foi realizado o processamento de iorgurte utilizando colônias de Lactobacillus
bulgaricus obtidos em um mercado da cidade de São José do Rio Preto-SP.
PALAVRA-CHAVE: Iogurte, fermentação, nutrição.

INTRODUÇÃO
Segundo uma teoria do período neolítico, entre 5.000 a 3.500 a.C, o iogurte surgiu quando pastores passaram a se
alimentar com o leite de animais domesticados. Armazenado em jarros de barro, o leite ficava exposto às altas temperaturas do
deserto, fermentava e virava um tipo de iogurte. Outra ideia sobre a origem do iogurte vem da Turquia. Lá o leite fresco era
armazenado em sacos feitos de pele de cabra, transportados por camelos, os sacos em contato com o calor do corpo do
animal favoreciam a produção de bactérias ácidas e transformavam o leite em iogurte. O iogurte espalhou-se por todo o mundo
depois que alguns estudos demonstraram que o seu consumo trazia benefícios à saúde. Ele é uma ótima fonte de nutriente
para a saúde, como potássio, fósforo, vitaminas A, B6 e B12, riboflavina, ácido fólico e niacina. Atribuíam-se ao iogurte
poderes, mas, apesar deste alimento ser revitalizador, com virtudes quase semelhantes à poção da juventude, o produto não
era muito consumido devido a repulsão que o sabor provocava. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o
processo de fabricação de iogurte.

METODOLOGIA
O iogurte é um produto derivado do leite fermentado, composto de um líquido espesso, branco e levemente ácido.
Pode ser consumido com frutas, chocolate e demais acompanhamentos. É produzido a partir da mistura do leite a uma
temperatura em torno de 45°C a 50°C com os micro-organismos Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus.
Essas bactérias consomem o açúcar do leite eliminando o lático fazendo com que o leite coalhe. O leite coalhado consegue
preservar a gordura, as vitaminas e seus minerais, diminuindo a quantidade de lactose. Portanto é um alimento bem mais
digestivo do que o próprio leite.
Foi realizada a separação do coalho e o soro e utilizou-se esse soro para fazermos o iogurte de copo. Introduziu-se
açúcar mascavo, polpa de frutas e um pouco do coalho do leite, após a mistura dos ingredientes este foi conservado sob
refrigeração. Aproveitou-se também o coalho do leite para fazer a típica coalhada temperada ou doce.

DISCUSSÕES
O processamento do iogurte é composto de várias etapas como a utilização de micro-organismos que provoquem a
produção do coalho e de outros ingredientes para a obtenção do iogurte de copo. A temperatura ideal para conservação do
iogurte é em torno de 10ºC e seu tempo de validade é de 35 dias. Todas as etapas de fabricação devem ser acompanhadas
para garantir o controle de qualidade. Com o coalho restante da fabricação do iogurte, este pode ser utilizado para fazer
coalhadas doces ou temperadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizou-se o processamento de iogurte com utilização de colônias de micro-organismos obtidos em mercado local da cidade
de São José do Rio Preto-SP, com posterior aproveitamento da coalhada.
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RESUMO
Refrigerante é uma bebida não alcoólica, carbonatada, com alto poder refrescante encontrada em diversos sabores. Frutas são
ricas em minerais, vitaminas, ácidos graxos, fibras e apresentam atividades antioxidantes. O objetivo deste trabalho foi o
desenvolvimento de um refrigerante natural. Realizou-se o preparo do refrigerante natural acrescido de frutas e chá branco
sem a presença de conservantes e açúcar.
PALAVRAS-CHAVE: Refrigerante, frutas.

INTRODUÇÃO
Por definição Refrigerante é a bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável de suco ou extrato vegetal
adicionado de açúcar ou conservantes. No Brasil, os primeiros registros remontam a 1906, mas somente na década de 1920 é
que o refrigerante entrou definitivamente no cotidiano dos brasileiros. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um
refrigerante natural com sabores ainda não comercializados sem presença de conservantes e açúcar, os sabores
desenvolvidos foram abacaxi e abacaxi com hortelã utilizando chá branco como um dos ingredientes do refrigerante.

METODOLOGIA
Foi realizado o preparo do chá branco como descrito na embalagem, após o preparo foi adicionado a fruta natural (abacaxi e
abacaxi com hortelão) e processado em liquidificador, a mistura foi coada e acrescida de água gaseificada.

DISCUSSÕES
As frutas têm se mostrado importantes matérias primas na elaboração e alimentos nutritivos, pelo fato de muitas delas serem
ricas em minerais, vitaminas, antioxidantes, ácidos graxos e fibras. O chá branco atua como um poderoso antioxidante.
Refrigerante totalmente natural sem conservantes e açúcar acrescido de chá branco e frutas apresenta diferentes propriedades
nutritivas além de sua produção não poluir o meio ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Produtos naturais são alimentos mais saudáveis e fonte de vitaminas e sais minerais. Por se tratar de um refrigerante
totalmente natural sem conservantes e açúcar este apresenta diferentes propriedades nutritivas além de possuir características
antioxidantes.
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RESUMO
Branqueamento é o processo de aquecimento de frutas e hortaliças inteiras ou em pedaços, em água ou vapor, seguido do seu
resfriamento rápido, para preservar o seu sabor, sua cor e seus valores nutricionais. Tem a vantagem de eliminar odores
desagradáveis de algumas hortaliças e reduzir os micro-organismos existentes em sua superfície. O objetivo deste trabalho é
avaliar a influência do tempo de branqueamento na cor, sabor e textura dos vegetais branqueados.
PALAVRAS-CHAVE: Branqueamento; vegetais, textura.

INTRODUÇÃO
O branqueamento tem uma variedade de funções, sendo um dos principais a de inativar enzimas em hortaliças,
leguminosas e em algumas frutas antes de efetuar processamentos posteriores. Dessa forma ele não é visto como
um método de preservação em si, mas como um pré-tratamento que é realizado entre o preparo da matéria-prima
e operações posteriores. Para conseguir uma inativação enzimática adequada, o alimento é aquecido rapidamente
a uma temperatura predeterminada, mantido durante um tempo estabelecido e rapidamente resfriado a
temperaturas abaixo da temperatura ambiente. O tipo de fruta ou hortaliça, o tamanho dos pedaços do alimento, a
temperatura de branqueamento e o método de aquecimento influenciam no tempo de branqueamento escolhido.
O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do tempo de branqueamento na cor, sabor e textura dos vegetais
branqueados.

METODOLOGIA
Foram utilizados quatro vegetais: batata, brócolis, cenoura e vagem. Esses vegetais foram cortados em cubos de
tamanhos regulares (batata e cenoura) e tomadas porções de tamanhos regulares (brócolis e vagem), pesando
120 g cada porção. Em panelas com água fervendo (100 ◦C), foi desligado o aquecimento e mergulhou-se um
vegetal de cada vez, respeitando os tempos fixados (vagem: 5, 6 e 7 min e os demais 3, 5 e 7 min). Alcançado o
tempo fixado, os mesmos foram recolhidos e mergulhados imediatamente num banho de água potável com gelo
para interromper o cozimento. Depois de resfriados os vegetais foram escorridos para retirada da água do
branqueamento e aguardou-se a secagem completa. Observou-se as seguintes características: cor, sabor e
textura dos quatro vegetais: batata, brócolis, vagem e cenoura. Os tempos mencionados foram escolhidos de
acordo com a textura do vegetal antes do branqueamento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As condições que os vegetais foram submetidos durante o processamento, não influenciou o sabor com a exceção
da cenoura e da vagem que, para tempos maiores, tornaram- se levemente adocicados. Em relação à cor, a
batata e o brócolis não apresentaram variações, enquanto que, para a cenoura e vagem, quanto maior o tempo
maior sua intensidade. Em relação à textura, os vegetais apresentaram mudanças consideráveis, menos firmes
com o aumento do tempo de branqueamento. Concluiu-se que o tempo de branqueamento influenciou as
características sensoriais dos vegetais e deve ser escolhido com critério.
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RESUMO
Pesquisas realizadas na área da saúde mostram que a desnutrição é um dos maiores problemas encontradas nos países em
desenvolvimento. Dentre as diversas fontes protéicas de origem vegetal, a soja representa uma das melhores alternativas para
minimizar tal problema, pois se constitui importante fonte de proteínas, sais minerais e vitaminas. Entretanto, apresenta
sabores indesejáveis em relação aos padrões de paladar ocidental (PAULA et al., 1995).
PALAVRAS-CHAVE: Soja, proteína, saúde, paladar.

INTRODUÇÃO
Nos últimos 15 anos, os alimentos a base de soja tornaram-se populares nos países não asiáticos devido
aos benefícios à saúde associados ao seu consumo, como diminuição do colesterol, tratamento dos sintomas da
menopausa, prevenção da osteoporose, manutenção do peso corporal, entre outros. A soja oferece aspectos
vantajosos, tanto em relação aos alimentos de origem animal como aos outros grãos integrantes do grupo das
leguminosas, como o feijão e a lentilha. Isso porque, diferente de outros alimentos vegetais, é o único de seu
grupo que contém proteína de alto valor biológico, assim como a proteína animal.

METODOLOGIA
Foi utilizado o suco de soja no sabor de pêssego e abordado suas propriedades nutricionais e funcionais,
com ênfase no seu processamento, expondo as vantagens e desvantagens do produto. O suco de soja foi
submetido a uma análise sensorial sendo comparado com o suco convencional de mesmo sabor, onde será
avaliada a preferência.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Realizou-se o teste sensorial entre as bebidas de suco de soja pasteurizado e suco pasteurizado sem
adição de soja, ambos no sabor de pêssego. Participaram 42 provadores e foi utilizado o Método de Aceitação,
com o Teste de Preferência, mediante escala hedônica, que por sua vez avalia qual a preferência entre as duas
amostras (Figura 1).
Figura 1. Avaliação sensorial do suco pasteurizado com e sem adição de soja, sabor pêssego.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o produto foi bem aceito entre os provadores:
35,70% preferiram o suco pasteurizado sem adição de soja e 64,30% dos provadores declararam que gostaram
mais do suco pasteurizado com a adição de soja.
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RESUMO
A preferência dos consumidores por produtos frescos e com sabor de fresco tem levado ao desenvolvimento de tecnologias de
conservação mais brandas. Os produtores de alimentos têm procurado soluções que previnem o crescimento de microorganismos sem comprometer a qualidade e sabor natural dos produtos. A pasteurização é o recurso usado para conservar os
alimentos, retardando a deterioração dos mesmos, eliminando toda a flora microbiana patogênica e atuando na inativação das
enzimas prejudiciais ao alimento. É um tratamento térmico relativamente brando que promove o prolongamento da vida útil dos
alimentos. A temperatura usada e o tempo de duração do processo dependem da carga de contaminação do produto e das
condições de transferência de calor através do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Pasteurização; suco de laranja; processamento; conservação.

INTRODUÇÃO
O Brasil é o maior produtor de laranjas no mundo e utiliza mais de 70% das frutas que produz na
fabricação de suco. A proporção de laranjas processadas vem crescendo cerca de 10% ao ano, confirmando a
tendência da citricultura brasileira para a produção de suco. Com o crescente apelo dos consumidores por
alimentos minimamente processados, o consumo de sucos tem aumentado significativamente, sendo o suco de
laranja pasteurizado e refrigerado um dos mais consumidos pelos brasileiros. No entanto, o processo de
pasteurização, mesmo utilizando altas temperaturas por curto período de tempo, altera ligeiramente as
características organolépticas do suco, resultando em um produto com sabor diferente do suco fresco. Neste
contexto este trabalho visa estudar o processo de pasteurização de suco de laranja.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As principais etapas do processamento de suco de laranjas na produção de suco pasteurizado são:
recepção e armazenamento, inspeção, lavagem e escovação, extração, finisher e centrifugação, mistura, correção
e desaeração, pasteurização, resfriamento e envase. A pasteurização é realizada através de troca térmica entre o
suco de laranja e o vapor d água em trocadores de calor do tipo placas ou tubulares, nos quais o vapor transfere
calor para o suco, que se aquece (calor sensível). Para o suco de laranja, normalmente é usada uma temperatura
entre 95°C por 20 s. A pasteurização praticamente não modifica o sabor do suco e afeta muito pouco o valor
nutricional. O suco também sofre um resfriamento no mesmo equipamento, que é feito através de contato indireto
do suco que está saindo do pasteurizador com o suco que está entrando, provocando assim uma redução na
temperatura do produto de saída.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processamento de alimentos visa a garantia da qualidade dos produtos para atender as exigências do
consumidor, que procura por alimentos práticos para consumo. Sendo a pasteurização um processo que garante
um aumento de vida de prateleira (shelf life) do produto, a qualidade e a preservação das suas características
sensoriais, fazem da pasteurização um tratamento térmico muito importante. É particularmente promissor e de
suma importância o estudo do processo de pasteurização para os alunos da Engenharia de Alimentos.
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RESUMO
A elaboração de produtos com a utilização de alimentos considerados funcionais, de elevado valor proteico, contribuindo
positivamente na redução de colesterol e na melhora da função intestinal, deve ser cada vez mais incentivada pelos
profissionais de saúde. O intuito deste trabalho foi desenvolver um hambúrguer à base de proteína texturizada de soja, aveia e
vegetais, levando oportunidade a pessoas de várias idades a mudarem seus hábitos alimentares, tendo uma opção mais
saudável e nutritiva. A avaliação sensorial mostrou que o hambúrguer teve ótima aceitação pelos consumidores, recebendo
uma média final 9,0 (“gostei muitíssimo”) e 94% dos provadores declararam que certamente comprariam o produto.
PALAVRAS-CHAVE: Hambúrguer, proteína texturizada de soja, aveia, vegetais.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a proteína de soja vem sendo utilizada como ingrediente nas indústrias de alimentos, tendo como principal
objetivo, substituir ou complementar proteína de custo maior como a carne. Entre as proteínas de soja, encontra-se a Proteína
Texturizada de Soja (PTS). Estudos mostram que ao utilizar proteína de soja nos alimentos, há retenção de umidade, melhora
a textura, ligamento e coesão do produto, consequentemente aumentando a qualidade do produto final (MARCINKOWSKI,
2006). Objetivou-se apurar avaliações sensoriais do produto, através de um Teste de Aceitação Geral com auxílio de uma
escala hedônica de 9 pontos, 9 = gostei muitíssimo e 1 = desgostei muitíssimo.

METODOLOGIA
O desenvolvimento do produto foi realizado na União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. O processo de
desenvolvimento foi dividido em sete etapas sendo elas: geração de ideias, elaboração do protótipo-piloto, embalagem,
rotulagem, validade, análise sensorial e análise de aceitação. Realizou-se teste para determinar a vida de prateleira do produto
final. Após a elaboração do produto, este foi selado e congelado em congeladores domésticos, com três diferentes intervalos
de tempo, sendo 10, 20 e 30 dias, após a fabricação. Passado esse período, o hambúrguer foi frito por 2 minutos utilizando
uma fritadeira antiaderente, virando-se a cada 2 minutos até completar o tempo total de 4 minutos. Criou-se também a
embalagem adequada para acondicionar o produto, bem como a informação nutricional do mesmo. Com o produto final já
elaborado, foi escolhida a embalagem mais adequada para o tipo de produto em questão. A embalagem será de papelão
revestida de adesivo com a logomarca, tabela nutricional e demais atributos exigidos pelas Normas da Resolução nº 360 de 23
de dezembro de 2003 da Anvisa. A análise sensorial do VEGBURGUER, a partir do Teste de Aceitação por Escala Hedônica,
objetivou-se a obter o grau de aceitação do consumidor relativamente a um produto em desenvolvimento que apresenta um
novo conceito. A apresentação e degustação do novo produto foram realizadas durante a Feira de Desenvolvimento de Novos
Produtos, no período noturno, onde alunos e professores foram convidados a participar voluntariamente. Esse projeto contou
com a participação de aproximadamente 100 pessoas, que contribuíram para análise da aceitação onde avaliaram três
atributos sensoriais (sabor, textura e aparência) e teste de atitude (intenção de compra). O Índice de Aceitabilidade (IA) foi
realizado em relação aos atributos sabor, textura e aparência.

DISCUSSÕES
Participaram aproximadamente 100 provadores, com faixa etária abrangente entre 17 a 30 anos (91%); 31 a 45 anos (18%); e
acima de 45 anos (1%), incluindo estudantes, professores e funcionários da UNILAGO. A média das notas obtidas foi 9,0, ou
seja, segundo a escala hedônica, expressa a ideia que os provadores “gostaram muitíssimo” do produto degustado. O índice
de aceitabilidade foi de 93,4% para sabor, 89,2% para textura e 87,4% para aparência. Os resultados do Teste de atitude
(intenção de compra) mostraram que 94% dos provadores comprariam o produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para o hambúrguer vegetariano foi significativo, variando entre 87,4 a 93,4%, em cada
atributo avaliado, considerando a repercussão favorável quando ≥ 70%. Através da análise dos resultados do teste de
aceitação, observou-se que as amostras dos hambúrgueres foram igualmente aceitas pelos provadores quanto ao sabor,
textura e aparência, obtendo nota máxima (9-gostei muitíssimo) e que 94% dos provadores comprariam o produto.
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RESUMO
Devido ao intenso processo de ocupação do interior paulista conduzido pela expansão da agricultura e industrialização
levaram, a uma drástica redução de florestas. Os remanescentes de florestas existentes hoje no Estado correspondem, em
geral, a pequenas manchas de floresta, de poucos hectares. No que se trata das Áreas de Preservação Permanente (APP),
devem ser mantidas sem atividades antrópicas ou revegetadas as nascentes. Desta forma, proprietários rurais têm atuado para
adequação dessas áreas principalmente nas nascentes e recomposição de mata ciliar em corpos d’água. Este trabalho teve
como objetivo a análise de uma área de recomposição de aproximadamente 2000 m 2 em torno de uma nascente d’agua, no
Sitio Santa Cruz, localizado no município de Palestina SP. Durante a avaliação da área reflorestada foi verificado a presença
espécies vegetais arbóreas de diferentes secundárias tardias e climácicas.
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura, Degradação, Recuperação, Floresta.

INTRODUÇÃO
A mata ciliar é um bioma ocorrente ao longo de cursos d’água de médio e grande porte que merece destaque
dentre os demais existentes no mundo, sobretudo pelas constantes agressões que vem sofrendo ao longo dos
anos por conta da expansão da agricultura e pecuária. As matas ciliares apresentam uma heterogeneidade
florística elevada por ocuparem diferentes ambientes ao longo das margens dos rios e áreas de nascentes. Em
função dessa importância foi idealizada e realizada uma investigação sobre o planejamento e o que foi feito para a
recuperação florestal implantado em uma área do Sítio Santa Cruz, do município de Palestina – SP, ao redor de
uma nascente.
METODOLOGIA
Estudo objetivado na recuperação da área degradada devido à prática de agricultura intensiva. Realizado no sítio
Santa Cruz em Palestina-SP, de aproximadamente 43 ha (quarenta e três alqueires), na Rodovia Estadual SP
423, KM 20. Devido ao longo processo de recuperação, foram coletados relatos e fotos cedidos pelo proprietário
do sítio. De acordo com vistorias realizadas no local, entrevista com os proprietários e estudo de documentações
do órgão ambiental, no ano de 2000 essa área se encontrou degradada, com a vegetação nativa suprimida e
apresentou baixo potencial de recuperação através do processo de regeneração natural, visto que, foi utilizada
anteriormente para fins de agricultura intensiva. Além disso, a restauração do ecossistema florestal dessa área
apresenta alta relevância tanto do ponto de vista funcional como do ponto de vista ecológico, já que, tal área
engloba uma ampla rede de drenagem margeada por áreas exploradas através de agricultura intensiva e ademais,
interligarão fragmentos florestais remanescentes em diferentes estágios da sucessão.
DISCUSSÕES
As ações do homem influenciaram diretamente sobre essa área. No processo de recuperação ambiental, a área
encontrava-se sem uma possibilidade de recuperação vegetal e da fauna, tinha solo erodido. Porém através de
estudos, vistorias e análises de técnicas de conservação no local, realizadas por profissional habilitado foi possível
efetuar um plano de recuperação ambiental nessa área e após o longo e duradouro processo, observou-se que a
área novamente tornou-se fértil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os levantamentos e os estudos de uma região, é possível verificar que uma área degrada pelo uso
intenso da atividade agrícola, com histórico de baixo poder de recuperação natural e solo degradado, pode por
meio de técnicas de manejo e conservação de solo e florestas ser recuperada e favorecer a região próximas.
Outro fator é a conservação de nascentes para o equilíbrio hídrico da região.
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RESUMO
O trabalho expõe uma análise histórica dos atuais problemas ambientais, levando em consideração desde a difusão dos
motores à combustão até o século XX, com a explosão demográfica, assim como discute a sustentabilidade considerando a
preocupação sobre a manutenção da estabilidade da biosfera. Tendo em vista que a maioria da população mundial mora em
cidades e tem grandes limitações de convívio com o meio natural, o estudo propõe a construção e a manutenção de áreas de
inter-relação homem-meio, minimizando impactos sócioambientais. As praças podem servir de áreas de interação social e de
lazer para a população, e seus aspectos construtivos são discutidos nesse trabalho, considerando estratégia e instrumentos
ecologicamente sustentáveis, visando a melhor qualidade de vida da população.
PALAVRAS-CHAVE: meio natural; praças sustentáveis; interação social.

INTRODUÇÃO
A sustentabilidade abrange uma escala complexa que pode ir desde o edifício ao planeta. Contudo, hoje em dia, é
ainda comum falar-se mais em cidades sustentáveis, quarteirão sustentável e edifício sustentável do que em praça
sustentável. O objetivo desse estudo foi abordar a praça pública, na sua dimensão da sustentabilidade com
destaque para a intervenção arquitetônica que, face à existência da praça, significa uma renovação.

METODOLOGIA
No trabalho foi adotado o estudo epistemológico e enfático de artigos e teses comprometidos com a difusão de
métodos sustentáveis. Também foram utilizados o software Autocad para a construção da planta da praça
idealizada.

DISCUSSÕES
A construção de praças sustentáveis é um desafio que abrange um conjunto de práticas adotadas antes,
durante e após os trabalhos de construção, com o intuito de obter uma edificação que não agrida o meio
ambiente, com melhor conforto térmico, sem a necessidade (ou com necessidade reduzida) de consumo de
energia e que melhore a qualidade de vida dos seus moradores/usuários, além de utilizar materiais e técnicas que
garantam uma maior eficiência energética.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A renovação sustentável de praças públicas incorpora sistemas como estrutura verde, iluminação pública,
drenagem de aguas pluviais, usos do solo, entre outros, no espaço público, sendo que cada um pode ser
sustentado de várias maneiras, e de forma ecologicamente eficiente. Entende-se que a praça pública é uma
referência de um bem comum a todo cidadão, e deve ser construída ou renovada de forma sustentável,
abrangendo medidas a serem seguidas como exemplo e disseminadas por todo o mundo. Esse espaço físico é de
fundamental importância às comunidades, e deveria ser tratado com maior atenção pelos nossos governantes.
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RESUMO
O presente trabalho refere-se a história e os tipos existentes de biodigestores usados no Brasil e no mundo, o funcionamento
do sistema da produção do biogás e biofertilizante a partir da decomposição dos desejos bovinos (matéria orgânica escolhida),
pela ação de bactérias anaeróbicas. Também, serão dissertados os resultados e o passo a passo de uma simulação do uso do
biofertilizante, obtido em um mini biodigestor construído, proveniente do gradeamento da matéria, no plantio de milho realizada
pelo grupo.
PALAVRAS CHAVE – Biodigestores, biofertilizante, dejetos bovino, matéria orgânica.

INTRODUÇÃO
Biodigestores são equipamentos que recebem como alimentação matéria orgânicas e, em seu funcionamento, pela ação de
bactérias anaeróbicas liberam gás metano e, como efluente o chamado biofertilizante, tornando-se uma excelente fonte de
energia e uma correta destinação dos dejetos indesejados que prejudicariam o meio ambiente se mal dispostos. O principal
objetivo do trabalho foi elaborar um mini biodigestor, acompanhar seu funcionamento e os fatores que influenciam a produção
do biogás e do biofertilizante, além de efetuar uma simulação de plantio de milho com o uso do dejeto resultante do processo
de gradeamento (antecedente à alimentação do sistema).

METODOLOGIA
Decidiu-se usar somente esterco bovino no sistema do mini biodigestor construído com base nas dimensões e materiais e
orientações propostos pela BGS Equipamentos, a coleta do substrato foi realizada em uma propriedade rural onde os animais
vivem em sistema de pastagem. Todo o material colhido, para sua preservação foi armazenado em temperatura de 0°C, em
laboratório da UNILAGO. A primeira alimentação do biodigestor foi efetuada de imediato com esterco fresco dissolvido em
água, com as quantidades recomendadas. Devido interferências no processo houve realização do gradeamento do esterco
bovino para retirada das fibras que entupiriam o cano de alimentação do sistema. A partir disso, o rejeito foi separado para ser
utilizado como fertilizante em uma simulação de plantio de milho, onde foram separados para efeito de comparação, quinze
recipientes (500 ml cada) com solo virgem e mais quinze com a mistura de solo virgem e o biofertilizante, os recipientes foram
acondicionados em uma bancada de madeira expostas ao sol e irrigadas periodicamente.

DISCUSSÕES
O projeto proposto pelo grupo visou demonstrar de forma prática o uso consciente dos dejetos orgânicos e demonstrar que é
possível sua construção e utilização, principalmente em propriedades rurais que dispõem de desejos de animais, como o
utilizado pelo grupo, que pode ser visto como benéfico e fonte de lucro quando bem utilizados. No ensaio de germinação do
milho em ambos os tratamentos, com e sem biofertilizante, não ocorreu germinação, provavelmente devido a fatores
relacionados a qualidade das sementes. Durante o processo o gás produzido foi armazenado em câmara de gás. Devido a
questões de segurança necessárias a tal procedimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se no presente trabalho a possibilidade de obter energia renovável através de biomassa, para uso em pesquisas,
além de construir e acompanhar o funcionamento de um biodigestor em pequena escala de produção. Considera-se que o uso
de biofertilizante pode favorecer a expressão do potencial genético do milho, estimulando o desenvolvimento do sistema
radicular e vegetativo. Além da produção do gás metano para posterior geração de energia. Esta pesquisa trás a iniciativa de
um biodigestor caseiro para áreas urbanas. Ressalta-se que o trabalho será continuado em execução para análise da
biofertilização e a utilização do biogás.
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RESUMO
São consideradas como o conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal,arbórea,arbustiva ou rasteira e
que contribuem para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Sendo exemplos de áreas verdes: áreas de
preservação permanente (APP), canteiros centrais, praças, parques, terrenos. Objetivou-se diagnosticar a atual situação da
represa municipal de Monte Aprazível e propor melhorias de acordo com a legislação vigente.
Palavras-chave: Área verde, APP, diagnóstico.

INTRODUÇÃO
A represa municipal “Lavínio Luchesi” objeto do estudo, possuí um espelho d’água com área em torno de 18 hectares e foi
formada a partir do represamento do córrego Água Limpa, afluente do rio São José dos Dourados em Monte Aprazível, interior
de São Paulo. Objetivou-se o diagnóstico ambiental do local, identificando problemas e propondo soluções para mitigar os
danos.

METODOLOGIA
O diagnóstico foi iniciado com o processo de fotointerpretação. Na sequencia foi feita as visitas de campo à área, com mapa e
câmera fotográfica para levantamento das espécies arbóreas, uso e ocupação do solo e problemas que foram identificados. A
partir das imagens obtidas com o Google Earth, a área foi dividida, utilizando-se o programa AutoCAD.

DISCUSSÃO
Na maioria das áreas (1, 3, 4, clube dos 15, CPP) foram observadas poucas espécies arbóreas, representadas por poucos
indivíduos ou sem cobertura vegetal arbórea. Em duas áreas apenas foram observados vegetação em situações mais
adequadas (área residencial, CPP). Dessa forma observa-se um déficit na área analisada em relação à sua função ecológica e
quanto ao conforto ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi constatado que não há vegetação nativa remanescente e poucas áreas com regeneração natural. Tendo em vista a
necessidade de se aumentar a cobertura vegetal nos centros urbanos, a função ecológica que desempenham além dos vários
benefícios que proporcionam, recomenda-se a recomposição de algumas áreas e a melhoria de outras que se encontram em
melhor situação na área de estudo.

REFERÊNCIAS
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RESUMO
Trabalho refere-se ao diagnóstico de áreas verdes localizado na cidade de Barretos – SP sobre uma área reflorestada após o
incêndio
PALAVRA-CHAVE: APP; Diagnóstico Ambiental; Reflorestamento;

INTRODUÇÃO
As áreas verdes são de extrema importância para o bem estar de uma população. Com base nessa importância
diversos órgãos atuam na fiscalização de áreas verdes existentes à fim de preveni-las. Após um incêndio próximo
a fazenda localizada na cidade de Barretos em que se constatou grande desmatamento, foi executado um
reflorestamento na área fiscalizada pelo IBAMA.

METODOLOGIA
O Relacionamento da humanidade com a natureza tem culminado uma forte pressão exercida sobre o meio
ambiente. Devido isso, a área desmatada foi analisada a fim de constatar todos os danos causados pelo incêndio
e seguindo normas do IBAMA, reflorestar esta área.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Deve haver a preocupação com a variedade de espécies plantadas, mas obedecendo a regionalidade. Neste
caso, o IBAMA determinou ao proprietário da fazenda um prazo de seis meses para que houvesse o
reflorestamento a partir do plantio de 500 (quinhentas) mudas nativas e dentro do período de 6 (seis) anos o
plantio de mais 5.000 (cinco mil) mudas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o reflorestamento foi visível o aumento e espécies terrestres e aves no local. Nos dias de hoje algumas
mudas já começaram a dar alguns frutos e outras ainda em fase de crescimento.
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RESUMO
O aproveitamento de rejeitos do ciclo produtivo não só é um ganho ambiental, mas também econômico. Quando não é possível
a utilização de forma direta, recomenda-se o tratamento; entre as opções temos os biodigestores, onde, o efluente tratado
apresenta aplicações como adubo devido ao alto poder fertilizante para a agricultura. O foco deste trabalho foi avaliar
alternativas para aproveitamento e tratamento correto de resíduos, tendo como principal objeto de estudo o biodigestor, para
tal fim foi utilizado o exemplo da agroindústria Usina Santa Isabel unidade II que nos forneceu gentilmente dados dos resíduos
gerados e tratados por esta, demonstrando a eficiência do Reator Anaeróbio RI (recirculação interna) associado a uma Lagoa
de Aeração.
PALAVRAS-CHAVE: Biofertilizante; Resíduos; Tratamento de Efluente.

INTRODUÇÃO
A agroindústria é um dos segmentos mais importantes da economia brasileira, porem produzem consideráveis quantidades de
rejeitos sólidos e líquidos durante todo seu processo produtivo. O processo de produção sucroalcooleiro resulta em uma série
de subprodutos com grande valor econômico, pode ser mensurado no aproveitamento dos quais podemos citar: o bagaço da
cana, a levedura do fundo da dorna, a cinza das caldeiras, torta de filtro e a vinhaça. Todos esses resíduos, dada suas
propriedades fertilizantes, tem amplo aproveitamento na área agrícola, onde são incorporados na terra.

METODOLOGIA
Neste trabalho utilizou-se os dados fornecidos pela Usina Santa Isabel, o com destaque para a gestão de resíduos, que conta
com um tratamento próprio de efluentes industriais. Baseando-se na tecnologia de lodos ativados através da combinação de
um reator anaeróbio de circulação interna ou Biodigestor e lagoa de aeração, com posterior decantação e lagoa de polimento,
este sistema apresenta eficiência de remoção de carga orgânica maior ou igual a 95%. A capacidade de tratamento desse
sistema equivale ao tratamento dos esgotos domésticos de uma cidade com cerca de 50.000 habitante, portanto maior que a
população do município de Novo Horizonte, que é de 33.741 habitantes (SEADE, 2005). Outro aspecto a ser observado é o
aproveitamento que a Usina faz da água contida na cana, que representa cerca de 74% de sua massa, reduzindo desta
maneira a necessidades de utilização dos rios ou poços. O reator de recirculação interna (reator RI) é uma forma de digestor
anaeróbio, usado especialmente no tratamento de águas residuais, sendo uma evolução do UASB - Upflow Anaerobic Sludge
Blanket, ou Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente em Manto de Lodo, mais conhecido no Brasil como DAFA (digestor
anaeróbio de fluxo ascendente). O digestor produz biogás normalmente com uma alta concentração de metano (80%), sendo,
em essência, utilizado para melhorar as taxas de digestão e produção gás.

DISCUSSÕES
A grande vantagem, está relacionada a sua eficiência de remoção de DBO e de sólidos, e o curto tempo de detenção
hidráulica, em torno de 6 horas para remoção de cerca de 80% da DBO e 75% dos sólidos em suspensão. Em sistemas de
lodo ativado e em lagoas de estabilização o tempo de permanência é da ordem de 12 a 24 h e de 20 a 30 dias
respectivamente. Estações mistas de tratamento de esgotos têm sido projetadas com muita frequência ultimamente e
funcionado satisfatoriamente, com unidades anaeróbias seguidas de aeróbias, trazendo melhores resultados aliados a
menores custos que as tradicionais exclusivamente aeróbias.
.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O interesse pela biotransformação de resíduos aumentou, por ser um material de baixo custo e altamente renovável.
Diminuindo assim o impacto ambiental, pela disposição inadequada, o que pode ser um fator importante para a produção de
subprodutos e diminuição nos custos de produção. As agroindústrias são frequentemente autuadas por agressão ao meio
ambiente, ao despejar seus resíduos em corpos d’água ou diretamente no solo. Muitas vezes estes resíduos poderiam ser
reutilizados voltando ao processo produtivo. Devido aos impactos causados pelo destino inadequado e surgimento de políticas
para o desenvolvimento sustentável, cresceu o número de empresas que buscam práticas de responsabilidade sócio
ambiental, como o manejo e tratamento de seus descartes. Vale lembrar que o biodigestor apenas reduz o potencial de
poluição dos resíduos, sendo necessário uma série de cuidados como regulagem de vazão, tempo de detenção hidráulica, pH,
arraste de lodo, dosagem de nutriente (quando necessário) e temperatura para manter a eficiência do processo para que essa
redução seja satisfatória para não causar impacto ao meio ambiente.
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RESUMO
A poluição do ar tornou-se um dos fatores que mais afetam a qualidade de vida da população, uma vez que ocasionam
prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente. Emissões de gases por veículos automotores comprometem significativamente
a qualidade do ar por liberarem grande quantidade de monóxido de carbono. O presente estudo teve como objetivo o
aferimento da concentração do CO (em ppm) em uma das principais avenidas de São José do Rio Preto – SP. Diante dos
resultados foi possível verificar a relação direta entre a intensidade de tráfego local e o aumento de concentração do gás no
período de maior fluxo veicular.
PALAVRAS-CHAVE: Emissão de Gases; Poluição; Veículos Automotores; Monóxido de Carbono.

INTRODUÇÃO
Veículos de transportes são responsáveis por 42% das emissões de gases poluentes. A poluição do ar tornou-se um dos
fatores que mais afetam a qualidade de vida da população, uma vez que ocasionam prejuízos à saúde humana e ao meio
ambiente (ALVARES JUNIOR et al. 2002). O monóxido de carbono é um dos principais poluentes liberados pelos veículos
automotores nos grandes centros urbanos, permanecendo por até 14 dias na Troposfera. Esse estudo tem como objetivo
elaborar um diagnóstico de poluição atmosférica pela emissão de CO, em um dos principais pontos do município, tendo como
base os padrões pertinentes a Resolução CONAMA nº 03/90.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no município de São José do Rio Preto, durante cindo dias úteis. A cidade localiza-se na região noroeste
do estado de São Paulo, e abriga uma população estimada de 438.354 mil habitantes, ocupando uma área de
aproximadamente 431,963 Km² (IBGE, 2014). Para a realização do trabalho, foi selecionada uma das avenidas com maior fluxo
de automóveis do município, a Av. Dr. Alberto Andaló, onde foram realizadas medições de concentração de monóxido de
carbono, em dois períodos: manhã (9h00 às 10h00) e tarde (18h00 às 19h00), durante cinco dias. Os valores das
concentrações de CO foram anotadas instantaneamente a cada 1 minuto, e posteriormente, foi gerada uma média aritmética
dos valores encontrados a cada 10 minutos, para efeitos de análise do comportamento do gás durante o período de medição.
Para detectar as concentrações do monóxido de carbono, foi utilizado um detector de múltiplos gases – manual – modelo
GasALertQuattro, que indicou a concentração de poluentes. Os veículos que trafegaram diante do ponto de amostragem
durante os períodos de medição, foram registrados numericamente em fichas de campo e classificados em: veículos leves,
veículos pesados, motocicletas e outros veículos motorizados. Posteriormente os dados foram tabulados em planilhas do
software, o qual permitiu a melhor visualização dos resultados.

DISCUSSÕES
O número de veículos que transitaram pelo local de aferições nos cinco dias, totalizaram 42.443, sendo que 16.780 foram
contabilizados no período da manhã e 25.663 no período da tarde, representando um incremento de 52,94% entre os períodos.
Outro dado importante é que houve aumento de veículos pesados no período da tarde, o que representou cerca de 282%,
quando ocorreram as maiores médias de concentrações de monóxido de carbono, chegando a picos de 18 ppm. Ressalta-se
que o limite máximo de concentração do gás é de 9 ppm, conforme estabelecido na Resolução CONAMA n° 03/90, e que as
emissões sofrem interferências de ações de ordem climática e temporal, além de outros fatores como: tipo de motor, tipo de
combustível, estado de conservação, operação do veículo, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apresentado demonstra que há uma relação direta entre a intensidade de tráfego, no local do estudo, com a geração
de poluentes de origem veicular, de acordo com os gráficos e tabelas. A concentração do monóxido de carbono está associada
ao volume de veículos ocorrentes, principalmente no período da tarde onde o número de veículos pesados se apresentou
maior, e ocorreram picos de CO que ultrapassaram o valor limite definido pelo padrão da qualidade do ar, estabelecido pelo
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. O diagnóstico demonstra a importância do monitoramento da poluição
atmosférica no município, pelos governos e órgãos competentes, considerando estudos e pesquisas que podem contribuir com
medidas mitigadoras da poluição ambiental, visando uma melhor qualidade de vida da população.
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RESUMO
A construção de praças sustentáveis é uma das formas encontradas em meio a malha urbana para melhoria da qualidade
ambiental. Estas praças são verdadeiros oásis inseridos pontualmente na urbanização de caráter essencial para a salubridade
urbana. Foram analisadas algumas tecnologias sustentáveis em praças urbanas quanto à sua eficiência e exeqüibilidade.

INTRODUÇÃO
As praças sustentáveis são instrumentos utilizados para mitigação, ou pelo menos, redução da problemática ambiental urbana.
Nestas praças aplicam-se variadas tecnologias sustentáveis, como calçamentos ecológicos ou permeáveis, arborização
adequada, iluminação de baixo consumo elétrico e acessibilidade.

METODOLOGIA
Os dados apresentados e analisados no trabalho foram retirados dos projetos arquitetônicos executados pela Secretaria de
Obras do Município de Tanabi, SP, pesquisa em campo das ações realizadas no período de janeiro de 2012 a outubro de
2014, além de pesquisa bibliográfica em livros, sites e artigos especializados.

DISCUSSÃO
As tecnologias sustentáveis aplicadas nas praças analisadas, como tipo calçamento permeável, iluminação de baixo consumo
e cobertura vegetal apropriada provaram ser além de exeqüíveis, por não possuírem difícil aplicação e ainda não serem
onerosas, de grande valia para o equilíbrio ambiental. Essas tecnologias representaram em média 80% de eficiência
comparada às tecnologias não sustentáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devemos realizar ações e obras aplicáveis e viáveis, condizentes com a realidade vivenciada pelos municípios, para que,
assim, possamos contribuir com maior eficiência na qualidade de vida. Se somarmos pequenas ações ou melhor, um conjunto
de pequenas ações, com certeza estaremos trazendo um grande benefício ambiental, tendo sempre em vista a ação local por
um bem global.
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RESUMO
O diabetes melito é um distúrbio metabólico devido a um defeito na produção ou ação da insulina.Uma das classificações do
diabetes melito é Gestacional, patologia que se desenvolve pela diminuição da sensibilidade a insulina devido aumento de
hormônios. Discutiu-se os mais recentes tratamentos da terapêutica: dieta, exercícios físicos, utilização da insulina e a
utilização de hipoglicemiantes orais.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes melito gestacional. Tratamentos. Insulina. Hipoglicemiantes orais.

INTRODUÇÃO
O diabetes melito refere-se a um grupo de distúrbios caracterizados por deficiência na resposta secretora
de insulina (ABBAS; FAUSTO; KUMAR, 2010), podendo ser classificado em:
Diabetes tipo 1 – é caracterizado pela falha da resposta insulinogênicos das células betas pancreáticas
(SILVA, 2006).
Diabetes tipo 2 – Chamado de resistência insulínica. Ocorre por fatores genéticos geralmente em
pessoas obesas (http//: www.diabetes.org.br).
Diabetes Gestacional – A presença de glicose elevada no sangue durante a gravidez é denominada de
Diabetes Gestacional, atribuída à elevação dos níveis de hormônio (FILHO, 2011).
O tratamento das gestantes abrange dieta individualizada, prática de exercícios físicos, quando
recomendado uso de medicações, e caso não haja resultados satisfatórios com as práticas acima, o tratamento
com insulina subcutânea é o mais indicado (WEINERT et al., 2011).
O presente trabalho teve como objetivo, descrever as diferentes formas de tratamentos para o diabetes
melito gestacional.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura realizada a através de fontes bibliográficas em bases
eletrônicas de dados, que incluirá informações confiáveis como artigos científicos expostos em sites
como Scielo, Pubmed, Bireme, dentre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os mais recentes tratamentos da terapêutica abordados foram às dietas, exercícios físicos,
hipoglicemiantes orais e insulinoterapia, tendo como objetivo a normalização da glicemia, assim garantir
o bem estar da gestante e do feto.Porém, apenas a insulina tem sua eficácia e segurança reconhecida,
se os tratamentos com dieta, exercícios e hipoglicemiante orais não forem totalmente eficazes, a
insulina pode ser associado a esses tratamentos.

CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto que todos os tratamentos ajudam na normalização da glicemia, desde que
modifiquem hábitos e se submetam a ter acompanhamentos médicos rigorosos até o parto.
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popularmente não descarta a possibilidade de ações tóxicas. Os princípios ativos devem ser considerados, se
uma planta possui componentes capazes de produzir efeitos terapêuticos, podem conter, também, componentes
tóxicos.
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RESUMO
As frutas desempenham um papel muito importante em nossa alimentação. São fontes naturais de nutrientes, vitaminas e sais
minerais. O morango é suculento, saboroso, bastante versátil, possui aspectos nutricionais e funcionais muito importantes, é
rico em vitamina C e compostos fenólicos. Antioxidantes são compostos químicos com capacidade de reagir com os radicais
livres e assim restringir seus efeitos maléficos ao organismo, como é o caso do ácido gálico um tipo de composto fenólico, que
apresenta alta atividade antioxidante. Objetivo foi comparar e quantificar o teor de antioxidantes do suco natural de morango
em relação às polpas congeladas. Metodologia foi através da determinação da capacidade antioxidante foi realizada pelo
método de Folin Ciocalteau utilizando ácido gálico como padrão. O suco de frutas frescas apresentou maior capacidade
antioxidante que o suco de polpas comerciais. Nutricionalmente é mais vantajoso preparar sucos de frutas frescas a polpas
congeladas pelo consumo maior de antioxidantes.
PALAVRAS-CHAVE: Capacidade Antioxidante, Vitamina C, Morango, Fenólicos totais.

INTRODUÇÃO
A cultura do morango encontra-se difundida em regiões de clima temperado e subtropical. No Brasil, os Estados que
mais cultivam o morango são Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo a produção nacional de 40 mil toneladas
(RIGON et al., 2002). O morango possui além da vitamina C os compostos fenólicos, a vitamina C, conhecida como ácido
ascórbico, é encontrada em alimentos como frutas cítricas, tomates, morangos, etc. No morango os teores de vitamina C,
oscilam entre 39 a 89 mg/ 100 g de polpa, sendo o valor médio 60 mg/ 100g de polpa (DOMINGUES, 2000). Antioxidantes são
compostos químicos com capacidade de reagir com os radicais livres e assim restringir seus efeitos maléficos ao organismo,
como é o caso do ácido gálico, que apresenta alta atividade antioxidante (PIMENTEL, FRANCKI e BOIAGO, 2005). O objetivo
deste trabalho foi comparar e quantificar o teor de antioxidantes do suco natural de morango em relação às polpas congeladas,
através do método de Follin-Ciocalteu.

METODOLOGIA
Pesquisa eexperimental, foram utilizados morangos frescos e polpas de morango congeladas adquiridas em mercado local. As
marcas de polpas utilizadas foram Brasfrut, Frutaê e IceFrut. As amostras do suco de morango fresco foram obtidas em
triplicata, utilizando em média 20 g de morango fresco diluindo em 600 mL de água destilada, batidos em liquidificador de forma
constante por 1 minuto, em seguida os sucos foram filtrados em papel whatman nº 6. As amostras do suco das polpas
congeladas foram obtidas conforme o modo de preparo do rótulo. A determinação da capacidade antioxidante foi realizada pelo
método de Folin Ciocalteau utilizando ácido gálico como padrão. Os resultados obtidos foram expressos em mg equivalente de
ácido gálico (EAG) por 100 g de Base Úmida (B.U.). A determinação da capacidade antioxidante foi em espectrofotômetro
(UV-Vis), com comprimento de onda de 750 nm.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os resultados apresentados neste estudo correspondem à média de três repetições (n=3) ± desvio padrão da média.
O suco de frutas frescas apresentou maior capacidade antioxidante que os sucos de polpas comerciais, em torno de 63,92 %,
67,83 %, 80,65 % maior em relação aos sucos das marcas Brasfrut, Frutaê e IceFrut. Em relação à capacidade antioxidante
dos sucos obtidos das polpas comerciais não houve diferença significativa entre as marcas Brasfrut e Frutaê, já o suco obtido
da polpa da marca IceFrut apresentou menor capacidade antioxidante em torno de 46 % e 40 %, se comparados com os da
marcas Brasfrut e Frutaê.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos mostram maior conteúdo de antioxidantes na fruta fresca em relação às polpas. Concluiu-se
ser mais vantajoso para saúde preparar sucos de frutas frescas a polpas congeladas pelo consumo maior de antioxidantes.
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RESUMO
A Ritalina é prescrita na terapia do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, doença caracterizada por
impulsividade, desatenção e hiperatividade, em crianças e adolescentes. Esse medicamento possui sua ação semelhante à
cocaína (alcalóide de folhas da planta Erythroxylon coca), fundamentado na elevação dos níveis de dopamina na fenda
sináptica.
PALAVRAS-CHAVE: Cocaína, Ritalina (metilfenidato), Transtorno de Déficit de atenção e hiperatividade

INTRODUÇÃO
O metilfenidato atua como a cocaína, através de mecanismos de ação no sistema nervoso central; onde promovem em
aumentar a liberação dos neurotransmissores: dopamina, noradrenalina e serotonina, prolongando seu tempo de ação no
cérebro (Ministério da Justiça); por meio do bloqueio dos transportadores de dopamina, serotonina e noradrenalina, fazendo
com que estes neurotransmissores fiquem em maiores concentrações na fenda sináptica. Ainda a cocaína possui nas
terminações nervosas serotonérgicas e noradrenérgicas efeitos semelhantes (SWIFT ET AL, 2014), aos do metilfenidato. Pelo
fato do metilfenidato e a cocaína atuarem no SNC de forma semelhante, faz se necessário um estudo sobre os seus efeitos e
bem assim com-para lós. Possibilitando assim, orientação à população por meio de cartilhas detalhadas e instrutivas sobre o
uso indiscriminado e sem acompanhamento médico do metilfenidato e ainda prestar apoio na questão “atenção farmacêutica”,
aos usuários do metilfenidato.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura realizada a através de fontes bibliográficas em bases
eletrônicas de dados, que incluirá informações confiáveis como artigos científicos expostos em sites
como Scielo, Pubmed, Bireme, Lilacs dentre outros e livros de farmacologia sobre a igualdade no
mecanismo de ação de ambos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados da literatura, confirma-se que o cloridrato de metilfenidato (Ritalina) é
quimicamente similar ao cloridrato de cocaína (cocaína). Dados estes que podem trazer malefícios as
crianças que são medicadas com a Ritalina, uma vez que a mesma pode causar dependência química,
assim como a cocaína, pelo fato de ambos exercerem o mecanismo de ação parecidos.

CONCLUSÃO
O consumo indiscriminado destas substâncias pode desenvolver dependência física e psíquica, decisão fundamentada
no mecanismo de ação, pela inibição da recaptação de dopamina, noradrenalina e serotonina nos terminais sinápticos,
desencadeando efeitos semelhantes entre cocaína e Ritalina. Portanto, faz-se necessário elaboração de cartilhas científicas
para informação a população sobre a semelhança entre ambos medicamentos
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RESUMO
A enxaqueca é uma cefaleia episódica primária que é caracterizada por alterações neurológicas e gastrointestinais em variadas
combinações. É uma das doenças menos diagnosticadas e consequentemente inadequadamente tratadas na prática clínica. É
tida por crises recorrentes que podem acompanhar náuseas, vômito, fotofobia e fonofobia, Porém os sintomas podem variar.
É aliviada pelo sono e pelo repouso e aumentada pelo esforço físico e movimentos de cabeça. É a primeira colocada no
ranking das doenças mais incapacitantes. Diversos tratamentos têm mostrado sucesso e alívio dos sintomas da cefaléia como:
acupuntura, alimentação saudável, prática de exercícios físicos.
PALAVRAS-CHAVE: Enxaqueca, tratamento, fatores desencadeantes.

INTRODUÇÃO
A enxaqueca é um dos aspectos mais comuns de cefaleia. Quando se considera a frequência em consultórios,
ambulatórios ou clínicas especializadas é a primeira colocada, o que se justifica pela maior intensidade de sua sintomatologia
(BACHESCHI, 2008). É avaliada pela Organização Mundial da Saúde como uma das vinte doenças crônicas mais
incapacitantes. (ANDIIN-SOBOCKI, 2005).Estatísticas ao redor do mundo revelam uma incidência da enxaqueca em torno de
12 % a 30 % (FELDMAN, 2008).Devido a dificuldade de tratamento, uma série de recursos terapêuticos vem sendo testados e
tendo resultados variáveis (BACHESCHI, 2008). De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, para cada paciente os
fatores desencadeantes de enxaqueca variam, mas entre eles podemos destacar: estresse, dormir mal, jejum, uso excessivo
de analgésicos, ingestão de certos tipos de alimentos, genética e ciclo hormonal.A enxaqueca pode ser classificada em
enxaqueca sem aura, na qual o paciente não apresenta sintomas neurológicos focais (SILBERSTAIN et al., 2002), e
enxaqueca com aura, a qual o paciente pode ter alucinações visuais (BARRET et al., 2008). Cefaléias em salvas (do inglês
cluster headache) são incluídas cefaleias caracteristicamente intensas, unilaterais, de curta duração e associadas a fenômenos
de congestão conjuntival, lacrimejamento e congestão nasal (BACHESCHI, 2008). Podromos são sintomas premonitórios,
vagos e mal definidos que podem preceder a cefaleia horas e dias (PEIXOTO, 2011). A enxaqueca é uma doença crônica
intratável, o médico controla a intensidade da sintomatologia dolorosa por um período de tempo na dependência do uso
profilático de fármacos (VALENÇA et al., 2003). O tratamento pode ser sintomático, através de medicação, ou profilático como
acupuntura, toxina botulínica, medicamentos, alimentação saudável, redução do estresse diário e prática de exercícios físicos
(GHERPELLI, 2002); http://www.sbce.med.br).Este trabalho tem como objetivo informar os diferentes tipos de enxaqueca e os
possíveis tratamentos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A nossa rotina estressante e a má alimentação tem desencadeado um aumento dos casos de
enxaqueca. Essa doença já é considerada epidêmica. Não existe tratamento definitivo para a enxaqueca. Existe o
tratamento baseado na profilaxia e também o tratamento sintomático. Diversos tratamentos profiláticos têm
mostrado sucesso e alívio dos sintomas da cefaléia como: acupuntura, alimentação saudável, prática de
exercícios físicos. O indivíduo enxaquecoso, deverá mudar seu hábito de vida se quiser conviver bem com a
doença.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho é analisar como a falta de higiene das mãos colabora para a propagação da
infecção hospitalar, além de analisar os protocolos difundidos pela OMS (Organização Mundial da
Saúde) depois que o tema foi discutido na Assembleia Mundial da Saúde, orientações da ANVISA e a
legislação que regem as regras no Brasil. Comprovada a baixa adesão dos profissionais da saúde a
essa prática, e a alta taxa de infecção hospitalar adquiridas em uma internação através de
procedimentos como passagem de sonda vesical, punção de acesso venoso e passagem de cateter,
ventilação mecânica, a CCIH (Centro de Controle de Infecção Hospitalar) ficou com a obrigação de
orientar, acompanhar e desenvolver medidas para evitar esse tipo de contaminação. Foi feito um
trabalho de revisão bibliográfica com artigos, publicações da ANVISA e OMS. Métodos de dosagem da
adesão ajudam a equipe da CCIH identificar os pontos fracos e interferir para a melhoria da prática de
higienização das mãos.
Palavra chave: Higiene das mãos, infecção hospitalar.
INTRODUÇÃO
A falta de higiene no passado levou a humanidade a várias epidemias que custaram a vida de uma boa parte da
população daquela época. (SANCHES, 2009). A humanidade evoluiu e a preocupação com essa questão
também. Hoje é uma questão de nível mundial. A OMS ficou com o trabalho de criar diretrizes para serem
implantadas em todo mundo afim de conscientizar profissionais da área da saúde (OMS, 2005). A da equipe da
CCIH nos estabelecimentos de saúde tem o papel implantar protocolos, orientar e prevenir infecções (RDC 2616,
1998). Essas infecções surgem durante ou até depois da internação ou consultas, nos quais, os pacientes passam
por procedimentos como sondagem vesical, punção venosa e cirurgias, a CCIH usa métodos para dosar a adesão
desses profissionais, e os resultados não são satisfatórios (OLIVEIRA,PAULA,2010).

METODOLOGIA
Esse estudo foi realizado usando informações retiradas de artigos científicos, revistas e publicações da ANVISA e
OMS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A baixa adesão dos profissionais de saúde à prática de higiene das mãos é um fator primordial a disseminação da
infecção hospitalar, e isso se da por vários motivos como, falta de treinamento, incentivo por parte das instituições
e falta de políticas efetivas.Infelizmente a taxa de morte por infecção hospitalar ainda é muito grande, a cada
quatro pacientes que passam por um internação, ao menos um sai com algum tipo de infecção adquirida no
hospital, por esses números serem tão elevados a OMS tem feito campanhas para orientar sobre importância da
higiene das mãos para não propagação dessas infecções.
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RESUMO
A Catharanthus roseus sintetiza a partir do triptofano e do geraniol cerca de 60 alcalóides dentre eles vincristina e vimblastina,
utilizados no tratamento de leucemia infantil, sarcoma de kaposi, doença de Hodgkin. O mecanismo de ação destes fármacos
se dá por inibição da mitose evitando a divisão celular. Apesar de sua eficácia apresentam alta toxicidade. Na busca por
fármacos com toxicidade reduzida, foi obtido por semi-síntese um análogo eficaz e menos neurotoxico, a vinorelbina.
PALAVRAS-CHAVE: Vincristina, vimblastina, alcalóides da vinca e antineoplásicos.

INTRODUÇÃO
Barreiro, 2001, ressalta que desde Galeno os farmacêuticos utilizavam drogas naturais. Até hoje muitos fatores contribuíram
para a utilização de plantas medicinais, entre eles estão: o difícil acesso a assistência farmacêutica e medica e o alto custo dos
medicamentos industrializados (SIMÕES, 1998 e VEIGA, 2009). Os alcalóides têm mostrado ser bem efetivos no tratamento de
doenças. A planta Catharanthus roseus é fonte de no mínimo 60 alcaloides, dentre eles estão vincristina e vimblastina, sendo
estes efetivos no tratamento da leucemia infantil, câncer de pulmão, sarcoma de kaposi e doença de Hodgkin. O mecanismo de
ação dos alcaloides da vinca, induzem a apoptose das células neoplásicas, por meio da inibição da mitose. Apesar de sua
eficácia no tratamento do câncer possuem alta toxicidade, na busca por obtenção de análogos mais potentes, com reduzidos
efeitos tóxicos, foi obtido por síntese biomimética, um análogo que apresentou menor neurotoxicidade, a vinorelbina.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura realizada a através de fontes bibliográficas em bases eletrônicas
de dados, que incluirá informações confiáveis como artigos científicos expostos em sites como Scielo e
Pubmed.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após muitas pesquisas descobriram as propriedades farmacológicas dos alcalóides da vinca. Dentre
eles estão vincristina e vimblastina, sendo efetivo no tratamento do câncer, porem possuem toxicidade,
dessa maneira a busca é constante por novos fármacos efetivos e menos neurotoxico.

CONCLUSÃO
través da semi-síntese obteve se a vinorelbina, um análogo com menor neurotoxicidade. Entretanto a
busca por antineoplásicos mais efetivos e com menor neurotoxicidade ainda é constante.
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RESUMO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros, cerca de 50%
desconhecem que são hipertensos, tendo grande baixa de adesão e tratamento.

PALAVRAS- CHAVE
Hipertensão arterial, tratamento da hipertensão.

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos maiores problemas na área da suade pública, definida pelos valores
pressóricos maior ou igual a 140/90mmHg. O objetivo deste estudo foi analisar os principais fármacos utilizados no tratamento,
importância do estilo de vida do paciente hipertenso e seus hábitos alimentares e sua aderência ao tratamento.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado com 29 prontuários médicos de indivíduos hipertensos cadastrados no posto de saúde da
família no Município de Neves Paulista do ano de 2001 a 2013.

RESULTADO
Dos 21 pacientes assíduos analisados observou-se um predomínio obesos, idosos, sexo masculino, e os fármacos
mais utilizados foram inibidores adrenérgicos, inibidores da ECA, diuréticos de alça e tiazidicos.

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A orientação sobre mudanças na alimentação e mudança no estilo de vida é importante e contribui para a adesão e o
sucesso no tratamento.
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RESUMO
O Melasma ou cloasma é uma hiperpigmentação que acomete, principalmente, mulheres em idade fértil e, em menor
proporção, homens, e tem importante papel na imagem interpessoal e qualidade de vida. Deve ser cuidado para que este não
tome proporções maiores e se torne mais escuro e visível. Atualmente, existem inúmeras substâncias classificadas como
cosméticas ou farmacêuticas disponíveis, entretanto apresentam alguns efeitos secundários. Frente ao exposto faz-se
necessário o desenvolvimento e obtenção de novas substâncias potencialmente efetivas no controle e eliminação do melasma.
Dessa forma, esse presente trabalho tem como principal objetivo descrever os processos de desenvolvimento e obtenção de
novos ativos despigmentantes.
PALAVRAS-CHAVE: melasma, ativos despigmentantes, desenvolvimento fármacos

INTRODUÇÃO
O melasma caracteriza-se pela pigmentação melânica irregular, preferencialmente da face, em mulheres
na idade fértil e de pele mais pigmentada. Uma combinação de fatores está associada ao desenvolvimento e
incremento das alterações dermatológicas apontadas, entre eles, predisposição genética, fatores hormonais e
estilo de vida. Este último componente agrega: sedentarismo, inadequação da alimentação e hidratação,
exposição solar, uso de determinados medicamentos e cosméticos (ARELLANO et al., 2012; URASAKI, 2011). As
medidas terapêuticas recomendadas para o melasma inclui proteção solar, agentes despigmentantes tópicos, que
atuam na inibição da atividade da tirosinase, remoção da melanina e destruição dos grânulos de melanina.
Frequentemente inclui a administração de hidroquinona ou outras substâncias, tais como ácido azelaico,
tretinoina, alfa e beta-hidroxiácidos e corticoides tópicos usados como monoterapia ou em associação (ALTAEI,
2012; ARELLANO et al., 2012). Atualmente, inúmeras substâncias fenólicas potencialmente antioxidantes estão
sendo testadas, com pronunciada eficácia na inibição da enzima tirosinase (SILVÉRIO et al., 2013).

METODOLOGIA
O estudo será realizado por meio de busca textual em arquivos internacionais (BIREME e SCiELO) e
nacionais (Google acadêmico), dos últimos dez anos, com os descritores “melasma”, “ativos despigmentantes” e
“desenvolvimento”.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma enzima importante na biossíntese da melanina é a tirosinase (Tyr) e por esse motivo, inúmeros ativos
inibidores dessa enzima têm sido estudados e vem ganhando destaque como produto medicinal e cosmético.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
À primeira vista, o melasma pode parecer uma condição menor, sem risco vital, mas é considerado por
muitos como um importante estigma cosmético, difícil de tratar e que pode causar grande sofrimento emocional.
Sendo assim, há necessidade de se estudar novas moléculas, que sejam promissoras como ativos
despigmentantes, eficazes e isento de efeitos colaterais .
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RESUMO
O meio ambiente e a saúde são áreas inteiramente interligadas, os setores saúde e meio ambiente compatibilizam
responsabilidades na preservação do meio ambiente para a prevenção e manutenção da saúde humana. As plantas
medicinais, que têm sua eficiência terapêutica e a toxicologia ou segurança do uso, dentre outros aspectos, são utilizadas pela
população nas suas necessidades básicas de saúde, em função da facilidade de acesso, do baixo custo e da compatibilidade
cultural com as tradições populares, mas o uso indiscriminado de plantas medicinais pode acarretar sérios efeitos tóxicos e
reações adversas nas pessoas que o fazem. O objetivo deste trabalho é citar as ações terapêuticas de algumas plantas
medicinais populares, ressaltando a importância para o meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais, meio ambiente, ações terapêuticas.

INTRODUÇÃO
Durante milênios o homem sempre buscou na natureza a utilização das plantas medicinais na
prevenção e tratamento das doenças. As plantas medicinais possuem grupos de compostos
farmacologicamente ativos que atuam nos organismos vivos. Diversos grupos culturais recorrem às
plantas como recurso terapêutico, sendo que, nos últimos anos, intensificou-se o uso como forma
alternativa ou complementar aos tratamentos da medicina tradicional, podendo ser influenciado pela
questão econômica (BATISTTI, 2012). O objetivo deste trabalho é citar as ações terapêuticas de
algumas plantas medicinais populares, ressaltando a importância para o meio ambiente.
METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento bibliográficos da ação terapêutica de algumas plantas medicinais,
como: alecrim, boldo, carqueja, hortelã e poejo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As plantas medicinais, que têm sua eficiência terapêutica e a toxicologia ou segurança do uso,
dentre outros aspectos, estão cientificamente aprovadas a serem utilizadas pela população nas suas
necessidades básicas de saúde, em função da facilidade de acesso, do baixo custo e da
compatibilidade cultural com as tradições populares. Uma vez que as plantas medicinais são
classificadas como produtos naturais, a lei permite que sejam comercializadas livremente, e o Ministério
da Saúde propõe medidas técnicas e cientificamente comprovadas quanto à eficácia e a utilização das
terapias que podem ser aplicadas e orientadas por profissionais da saúde para a comunidade em geral,
além de poderem ser cultivadas por aqueles que disponham de condições mínimas necessárias
(SANTOS, 2002). É relevante ressaltar que o ambiente em que as pessoas vivem interfere diretamente
no processo de saúde doença, daí a importância da conscientização ambiental partindo da manutenção
da saúde por meio de terapias alternativas que podem ser realizadas pela comunidade e extraídas das
plantas cultivadas em seus próprios espaços.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As plantas medicinais são muito utilizadas pela maioria da população, que busca como
alternativa a cura de doenças e sintomas, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida e
oferecendo uma outra forma de tratamento além dos medicamentos tradicionais.
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RESUMO
O envelhecimento é caracterizado por um acúmulo de alterações motoras e cognitivas que acontecem
progressivamente, gerando declínio natural e dificuldade na realização das atividades de vida diária (AVD’s). Em casos
incapacitantes, faz-se necessário o auxilio de um cuidador, familiar ou profissional capacitado, exercendo uma atividade
geralmente de caráter ininterrupto, podendo gerar sobrecarga, sintomas psíquicos, somáticos e uso de medicamentos. Este
estudo teve como objetivo avaliar o perfil e sobrecarga de cuidadores de idosos. Utilizou-se para avaliar a sobrecarga de 100
cuidadores de idosos, o questionário de identificação, a Escala de Zarit (ZBI) e a Escala Visual Analógica (EVA). Concluiu-se
que quase metade dos cuidadores apresenta sobrecarga moderada além de presença de dor. Isso sugere a necessidade de
maior abordagem aos cuidadores nas áreas sociais, socioeconômica, psíquicas e pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso; Cuidador; Avaliação.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento caracteriza-se em um acúmulo de alterações motoras e cognitivas que acontecem
progressivamente. Em casos incapacitantes, faz-se necessário o auxilio de um cuidador, familiar ou profissional capacitado que
torna-se responsável por cuidar e facilitar suas AVD’s. A saúde do cuidador tem sido um tema muito abordado ultimamente,
devido ao aumento da população com mais de 65 anos; tornando importante correlacionar o cuidador como alguém que
também necessita de cuidado (TAVARES e DIAS, 2012, PANHOCA e PUPO, 2010). Esse estudo teve por objetivo avaliar o
índice de sobrecarga e o grau de dor em cuidadores de idosos da cidade de São José do Rio Preto - SP.

METODOLOGIA
Como critério de inclusão utilizou-se: toda pessoa que assume o papel de cuidar em domicílio do idoso em situação
de dependência parcial ou total, o idoso ter mais de 60 anos, o cuidador de ambos os gêneros, com faixa etária de 20 a 59
anos, por no mínimo 6 meses, permanecendo com ele no mínimo 5 horas por dia. Foram avaliados 100 cuidadores, em
instituições públicas, privadas e residências, utilizando um Questionário de Identificação do Idoso e Cuidador, a ZBI e a EVA.
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da cidade de São José do Rio Preto, de acordo com o número de protocolo
097/13.

DISCUSSÕES
A predominância do gênero feminino entre os cuidadores deste estudo com 86% confirmam dados de outras
pesquisas, reafirmando que os papéis da mulher e do homem na sociedade ainda são divididos, sendo a mulher incumbida de
tudo que se relacione ao cuidar do outro.De acordo com a ZBI, os cuidadores que apresentam sobrecarga moderada a intensa
totalizam 24%, em sua maioria mulheres, familiares, de 50 a 59 anos, com índice de massa corpórea acima do esperado,
residiam com o idoso, sem curso de capacitação ou auxilio no trabalho e dor classificada pela EVA acima de 5. De acordo com
nosso estudo, os cuidadores em sua maioria não apresentam grau de dor moderado ou intenso de dor, conforme resultados
obtidos pela EVA 66% dos cuidadores apresentam dor menor ou igual a 5.Observou-se que 40% dos indivíduos se dedicam ao
cuidado cerca de 17 a 24 horas diárias, dados que relacionam-se a Pinto et al (2009), localizando que 55,2% dos cuidadores
dedicavam 19 a 24 horas à tarefa de cuidar. Neste estudo, o tempo, medido em anos que o cuidador exerce a atividade, não
demonstrou relação com a sobrecarga, já que em sua maioria é sentida pelos indivíduos que cuidam do idoso de 1 a 5 anos, e
pessoas que cuidam há mais tempo, não informaram sobrecarga.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que diz respeito aos idosos , a maioria era do gênero feminino, com média de idade de 79,6 anos, com
dependência parcial para realização das AVD’s. Com relação aos cuidadores a maior parte era do gênero feminino, com média
de idade de 44,9 anos, familiares, que cuidam do idoso durante 24 horas diárias, residindo com o idoso. Conclui-se que, quase
metade dos cuidadores apresentam sobrecarga moderada além de presença de dor. Isso sugere a necessidade de maior
abordagem aos cuidadores nas áreas sociais, socioeconômica, psíquicas e pedagógicas.
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RESUMO
A postura é definida como uma posição sendo ela ortostática, um alinhamento corporal, equilíbrio muscular, articular e
esquelético, caracterizando a sustentação do próprio corpo. Uma das formas de avaliá-la é o Software para Avaliação Postural
(SAPO), um programa de uso relativamente simples e gratuito que fornece, além das medidas lineares, valores angulares. O
objetivo deste estudo foi avaliar as alterações posturais decorrentes do envelhecimento em idosos. Foram selecionados 40
indivíduos, com idade entre 60 e 80 anos, de ambos os gêneros, participantes das atividades da Clínica Escola da Unilago e
que aceitaram participar do estudo. Pelos resultados obtidos podemos conclui-se que existem diversas alterações posturais
decorrentes do envelhecimento, sendo que as principais alterações são o eixo da coluna vertebral, principalmente a coluna
cervical, são as mais prevalentes. (FARIAS, 2009)
PALAVRAS-CHAVE: Idosos, software, postura, avaliação

INTRODUÇÃO
A avaliação postural é o passo inicial para qualquer tratamento fisioterapêutico. A partir do alinhamento
dos segmentos corporais cria-se uma hipótese de distribuição de carga e solicitação mecânica para estruturas
como músculos, ligamentos e articulações. Mesmo pessoas que não referem nenhuma dor no sistema músculoesquelético, apresentam alterações na postura. Essa avaliação tem como objetivo visualizar e determinar
possíveis alterações posturais incorretas A modificação da postura ereta devido à idade avançada vai levar um
desequilíbrio entre o sistema muscular e o sistema locomotor, assim consecutivamente dificultando a posição
ortostática.

METODOLOGIA
Esse trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da Unilago de acordo com a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde, sob o oficio nº 094/13, sendo assim pesquisa de campo.Foram selecionados 40
idosos, com idade entre 60 e 80 anos, de ambos os gêneros, participantes das atividades da Clínica Escola da
Unilago. Os voluntários assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para o estudo. Foram coletadas
as imagens por uma câmera fotográfica digital, nas vistas anterior, posterior, lateral direita e esquerda.

DISCUSSÕES
A partir do momento em que o homem começa a envelhecer, ele passa cada vez mais a necessitar de
uma equipe multidisciplinar, analisam que ao envelhecer o individuo sofre alterações no organismo, do sistema
nervoso sensorial ao sistema locomotor, indo da diminuição do número de neurônios e da velocidade de condução
nervosa, até chegar à diminuição da força muscular, aumento da rigidez articular, alterações de equilíbrio e
postura, entre outras. Segundo Farias, 2009, o Software Sapo é um excelente instrumento para avaliação postural
os valores obtidos no software são fidedignos, por esse motivo é mais confiável do que a avaliação clinica. O
Software Sapo uma excelente ferramenta para avaliação postural, os valores obtidos no software são fidedignos,
pelo fato é mais confiável do que a avaliação clinica. Os resultados obtidos foram as alterações do eixo da coluna
vertebral principalmente a coluna cervical.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelos resultados obtidos podemos conclui-se que existem diversas alterações posturais decorrentes do
envelhecimento, sendo que as alterações do eixo da coluna vertebral, principalmente a coluna cervical, são as
mais prevalentes. Esses achados são decorrentes das alterações sofridas pelo organismo e que resultam em
aumento da rigidez articular, diminuição da força muscular e sensibilidade e também de alterações de equilíbrio.
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RESUMO
A incidência de eventos cardiovasculares vem crescendo em todo mundo, dentre elas, a doença arterial obstrutiva
periférica (DAOP) que apresenta importante limitação nas atividades funcionais e elevados riscos ao paciente. O objetivo deste
trabalho foi demonstrar a influência do exercício físico aeróbico e resistido na DAOP e no índice tornozelo- braquial através de
revisão bibliográfica. Concluiu-se que a atividade aeróbica tem sido a mais utilizada estando em concordância entre os autores,
apresentando-se como intervenção segura, eficaz e de baixo custo.
PALAVRAS-CHAVE: Exercício Aeróbico, Doença Arterial Obstrutiva Periférica e Exercício Resistido.

INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares alcançam o topo da lista de morbidade e mortalidade em todo o mundo,
dentre elas, as DAOP oferecem importante limitação nas atividades funcionais do paciente e elevado risco
cardiovascular (PARMENTER et al.,2010). Os exercícios físicos influenciam positivamente no tratamento da
DAOP, contudo, esses efeitos necessitam ser melhor esclarecidos(SATOS et al.,2011). O objetivo deste trabalho
foi demonstrar a influência do exercício físico aeróbico e resistido na doença arterial obstrutiva periférica e no
índice tornozelo- braquial através de revisão bibliográfica.

METODOLOGIA
O presente estudo buscou realizar uma revisão bibliográfica de 10 anos (2004 a 2014), na base de dados
da PUBMED sobre a influência do exercício físico na DAOP e no índice tornozelo-braquial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Desta forma, medidas de intervenção cada vez mais precoce tornam-se necessárias a fim de minimizar
efeitos deletérios nos indivíduos acometidos. A detecção precoce da formação da placa aterosclerótica pode
oferecer ótimo prognóstico na terapêutica cardiológica. O índice de tornozelo braquial (ITB) constitui um método
simples e não invasivo para screening precoce da DOAP por detectar distúrbios de fluxo no leito arterial
(FERINGA et al.,2006). O ITB se vale da diferença entre a maior pressão arterial sistólica medida nos membros
inferiores (artéria tibial posterior e pediosa bilateralmente) e membros superiores (artéria braquial) com o indivíduo
em decúbito dorsal (HAWKINS et al.,2013).A prática regular de exercícios físicos é um fator extremamente
importante no combate e profilaxia da doença arterial obstrutivas nos membros inferiores. Em geral, o exercício
físico aeróbico (intensidade leve a moderado) é o mais recomendado, por oferecer grandes benefícios aos
portadores de DAOP, melhorando o fluxo sanguíneo por colateralização e influenciando positivamente a regressão
ou estadiamento do processo aterosclerótico (SATOS et al.,2011)], conseqüentemente, a qualidade de vida do
paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade aeróbica tem sido a mais utilizada, e seus efeitos se traduzem, principalmente, na melhora do
desempenho e da qualidade de vida de portadores da DAOP. Além disso, esse tipo de intervenção mostra-se
segura, eficaz e de baixo custo.
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RESUMO
A Síndrome da Dor Femoropatelar (SDFP) é uma das disfunções musculoesqueléticas mais frequentes no joelho, sendo
definida como uma dor anterior ou retropatelar na ausência de outra patologia do joelho. A disfunção da articulação sacroilíaca
indica hipomobilidade e é causada por uma alteração da posição das superfícies de articulação, fazendo com que o paciente
adote estratégias compensatórias na região lombar, do quadril e do joelho. O objetivo do trabalho foi verificar a prevalência da
dor Femoropatelar e a relação da dor Femoropatelar com as disfunções sacroilíacas. A amostra foi composta por 249 alunas,
com idade acima de 18 anos, da Faculdade Unilago, em São José do Rio Preto, no ano de 2014. Encontrou-se 30 casos de
dor Femoropatelar, prevalência de 12%. Da amostra analisada para as disfunções sacroilíacas encontrou-se uma prevalência
de 73% nas voluntárias com a dor Femoropatelar.
PALAVRAS-CHAVE: Prevalência; dor femoropatelar; disfunções sacroilíacas.

INTRODUÇÃO
A SDFP é uma das disfunções musculoesqueléticas mais frequentes no joelho, sendo muito comum em
adolescentes e adultos jovens. A articulação do joelho está envolvida em cerca de 50% das lesões músculoesqueléticas e acomete até 25% da população em alguma fase da vida, principalmente o sexo feminino, tanto
atletas quanto não atletas (NAKAGAWA ET AL, 2008).
O objetivo do trabalho foi verificar a prevalência da dor Femoropatelar e a relação da dor Femoropatelar com as
disfunções sacroilíacas.

METODOLOGIA
A amostra foi composta por 249 alunas, de sete cursos da Faculdade Unilago, em São José do Rio
Preto-SP, no ano de 2014. O estudo foi dividido em duas fases, sendo a primeira fase de Cálculo da Prevalência
da SDFP e a segunda fase de Relacionar a SDFP com as Disfunções SI. O presente estudo foi aprovado pelo
comitê de ética. Para avaliar a SDFP, foi utilizado um questionário de avaliação, para quantificar a sintomatologia
álgica, foi aplicado a Escala de Faces e Numérica e para avaliar as disfunções sacroiliíacas foi realizado o Teste
de Gillet.

DISCUSSÕES
Foi obtido uma prevalência de12% de dor Femoropatelar. Encontrou-se 22 casos de disfunção
sacroilíaca o que representa uma prevalência de 73%. Foram encontrados diversos artigos de dor Femoropatelar
associados ao quadril, mas tais fazem relação por meio dos músculos. Existe apenas prevalência de dor lombar
com disfunção Sacroilíacas na qual foi citado no estudo de Ramírez e Lemus (2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre mulheres fisicamente ativas e que apresentam algia funcional nos joelhos devido a síndrome da
dor Femoropatelar, averigou-se positividade para o teste específico de disfunções Sacroilíacas na maior parte.
Esses dados sugerem a associação da síndrome da dor Femoropatelar com as disfunções de sacro e ilíaco entre
mulheres com essas características.
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RESUMO
A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação que está sempre em movimento, realizando
aproximadamente 2.000 movimentos ao dia, sendo a articulação com mais facilidade de sofrer disfunções, dentre elas está a
Disfunção Temporomandibular (DTM), causada por diversos fatores como a ansiedade e o estresse. Considerando que os
acadêmicos apresentam níveis altos de estresse e ansiedade, foi feito um estudo com 500 universitários de ambos os gêneros
de faixa etária dos 18 a 38 anos por meio do Questionário Anamnésico de Fonseca (QAF). Dos avaliados 64% eram do gênero
feminino e 36% do gênero masculino com relação ao grau de DTM 32% dos universitários não apresentavam DTM, 51% DTM
leve, 14% DTM moderada e 3% DTM severa. Concluiu-se que a maioria dos universitários apresentavam DTM eram do gênero
feminino e apresentavam DTM leve.
PALAVRAS-CHAVE: Articulação Temporomandibular, Disfunção Temporomandibular, Questionário Anamnésico de Fonseca,
Universitários.

INTRODUÇÃO
A ATM realiza movimentos de depressão, elevação, protrusão e retração da mandíbula. Dentre suas
alterações encontra-se a DTM com etiologia multifatorial, e fatores que pode ser divididos em comportamentais
como o bruxismo, emocionais como o estresse, a ansiedade e depressão. Os sinais e sintomas incluem dor ou
desconforto na ATM; nos ouvidos; músculos mastigatórios e cervicais, de um ou ambos os lados; estalidos;
crepitação; amplitude de movimento mandibular limitada; desvios e dificuldade de mastigação. É sabido que os
acadêmicos apresentam altos níveis de ansiedade e estresse, com repercussão não somente no desempenho
acadêmico, como no aumento do risco de surgirem outras doenças. O objetivo do estudo foi avaliar a incidência e
sintomas da DTM em universitários (BEZERRA et al., 2012 e DRABOVICZ et al.,2012).

METODOLOGIA
Foram avaliados 500 universitários de diversos cursos de graduação, de ambos os gêneros e de faixa
etária entre 18 e 38 anos, por meio da ficha de avaliação com dados pessoais e o QAF. A técnica para coleta de
dados foi a de observação direta extensiva. Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da instituição local pelo protocolo de número 090/13.

DISCUSSÕES
Na DTM a identificação de sinais e sintomas representa um importante recurso para o diagnóstico precoce
dessa disfunção. A hipermobilidade articular generalizada e o estresse vêm sendo relatado como fatores
predisponente ao desenvolvimento de DTM e alguns estudos encontraram maior incidência destas características
entre universitários com sinais e sintomas de DTM. Diversos estudos acharam dados semelhantes com relação a
predominância da DTM em mulheres o que pode estar relacionado as diferenças fisiológicas do gênero, tais como:
variações hormonais, estrutura muscular e limiar de dor mais baixa (BEZERRA et al., 2012). Foram vistos no
presente estudo que os sinais e sintomas mais prevalentes foram os hábitos parafuncionais com 49,4%, assim
como o estudo de Arebalo et. al. (2010), com 70,80%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dos universitários avaliados, 64% eram gênero feminino e 36% do gênero masculino. Com relação a
severidade dos sintomas pôde-se observar que 68% deles apresentaram algum grau de DTM, sendo no total
distribuído em 32% sem DTM, 51% DTM leve, 14% DTM moderada e 3% DTM severa, e os sinais e sintomas
mais prevalentes foram os hábitos parafuncionais e o estresse.
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RESUMO
O envelhecimento apresenta manifestações físicas, psicológicas e sociais. A hidroterapia consiste em um recurso
que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos advindos da imersão do corpo em piscina aquecida. A hidroterapia
tem sido frequentemente indicada para os idosos, em razão de ser um ambiente seguro e com boa adesão ao tratamento. O
objetivo deste estudo foi realizar uma atualização na literatura com um levantamento bibliográfico sobre os benefícios da
hidroterapia no envelhecimento do ser humano. Foram consultadas as bases de dados: Lilacs, Pubmed, Bireme, Medline e
Scielo, reunindo 20 artigos; compreendendo achados do período de 2010 a 2013. Pôde-se concluir que o recurso da
hidroterapia pode ser considerado uma alternativa para ganho ou manutenção das variáveis do processo de envelhecimento,
atuando na melhora da qualidade de vida (QV).
PALAVRAS-CHAVE: Hidroterapia, idosos e envelhecimento.

INTRODUÇÃO
A velhice apresenta manifestações físicas, psicológicas, sociais e debilitantes (Fechine e
Trompieri, 2012). Evidencia-se, a importância de garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, mas
também uma boa QV. A hidroterapia utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos advindos da
imersão do corpo em piscina aquecida como recurso auxiliar da reabilitação ou prevenção de alterações
funcionais (Rizzi, Leal e Vendrusculo, 2010). O objetivo deste estudo foi realizar uma atualização na
literatura buscando fazer um levantamento bibliográfico sobre os benefícios da hidroterapia no
envelhecimento do ser humano.

METODOLOGIA
Para a realização do levantamento bibliográfico foram consultadas as bases de dados: Lilacs, Pubmed,
Bireme, Medline e Scielo, reunindo 20 artigos; compreendendo achados do período de 2010 a 2013.

DISCUSSÕES
Nos estudos analisados após tratamento hidroterapêutico, os pacientes relatam sensação de diminuição
de dores, rigidez, melhora no equilíbrio, função pulmonar, depressão, aumento de FM, ADM, formação óssea e
diminuição da ingestão de medicamentos; levando a uma melhora do condicionamento físico geral e da QV (Rizzi,
Leal e Vendrusculo, 2010, MEEREIS et al, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se a necessidade de ressaltar a importância de uma vida ativa para a população idosa, com um
ambiente que proporcione segurança e bem-estar. O recurso da hidroterapia pode ser considerado uma
alternativa para ganho ou manutenção das variáveis do processo de envelhecimento, atuando na melhora da QV.
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RESUMO
O fibro edema geloide (FEG) é definido como um distúrbio metabólico localizado no tecido subcutâneo que provoca alterações
no formato corporal. Foi realizado um estudo com 10 voluntárias do gênero feminino, que apresentam FEG na região glútea
com aplicação da drenagem linfática manual (DLM) e do ultra-som (US) de 3 MHZ. Como resultado obtido verificou-se que
entre as técnicas utilizadas os efeitos do US se destacaram sob os efeitos da DLM.
PALAVRAS-CHAVE: fibro edema geloide, drenagem linfática manual, ultra-som

INTRODUÇÃO
O FEG é definido como um distúrbio metabólico localizado no tecido subcutâneo que provoca alterações
no formato corporal. A DLM tem como objetivo de aumentar o transporte linfático. Além da DLM, o US é um
método que melhora as propriedades do tecido (1,2). Esta pesquisa teve como objetivo comparar os efeitos da DLM
e US terapêutico de 3 MHz como medidas terapêuticas no tratamento do FEG.

METODOLOGIA
A coleta de dados foi realizada na Clínica de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos–
UNILAGO de São José do Rio Preto. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa UNILAGO n°
110/13 . Realizou-se um estudo com 10 voluntárias do gênero feminino (± 33,8 anos), no qual foram divididos em
2 grupos com 5 participantes cada um. Ambos os tratamentos foram aplicados na região glútea, tinham duração
de 20 minutos, 2 dias semanais somando um total de 10 sessões cada. Os métodos de avaliação utilizados foram
a perimetria, o teste de “casca de laranja”, o teste de preensão aplicados na 1º e 10º sessão e a análise foi feita
por meio da coleta de fotos na 1°, 5° e 10° sessão.

DISCUSSÕES
Por meio da análise fotográfica, os resultados referentes a DLM, demonstram que 60% das avaliadas
não apresentaram melhora e 40% apresentaram discreta melhora. Já os resultados referentes á aplicação do US
demonstram que 60% das avaliadas apresentaram discreta melhora, 20% apresentaram melhora significativa e
20% não apresentaram melhora. Brandão et.al.(1) por meio da DLM, não encontraram diferença significante no
grau de FEG. Fonseca e Moura (2) constatou que o US melhora a aparência da pele e o quadro da FEG.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se que entre as técnicas utilizadas para o tratamento do FEG os efeitos do US apresentaram
melhoras significativas visual no aspecto da pele enquanto a DLM apresentou melhoras discretas.
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RESUMO
A fibromialgia é uma doença reumática caracterizada por dor musculoesquelética difusa e crônica com presença de pontos
dolorosos a palpação (tender points). O estudo em questão teve como objetivo avaliar os efeitos da massoterapia na qualidade
de vida de mulheres com fibromialgia em 20 voluntárias. A coleta de dados foi realizada na Clínica de Fisioterapia da
UNILAGO – União das Faculdades dos Grandes. A pesquisa foi realizada em 4 meses, e foram aplicados questionários
de Escala Visual Analógica – EVA, Questionário de Impacto de Fibromialgia – QIF e mapa de Tender Points. As voluntárias

foram submetidas ao tratamento massoterapêutico estabelecido em dez sessões que ocorreram duas vezes por
semana com duração aproximada de trinta minutos por sessão totalizando três meses.
PALAVRAS-CHAVE: massoterapia, qualidade de vida e fibromialgia.

INTRODUÇÃO
A fibromialgia é uma doença reumática caracterizada por dor musculoesquelética difusa e crônica com
presença de pontos dolorosos a palpação (tender points). Além das dores musculares na região cervical, lombar,
ombros, membros superiores e inferiores outros sintomas sempre estão presentes, impossibilitando o individuo de
realizar suas tarefas diárias. A massoterapia como recurso terapêutico vem sendo reconhecida como uma das
terapias mais eficazes para alívio de dores e prevenção de doenças. Este trabalho teve por objetivo analisar os
efeitos da massoterapia na dor e na qualidade de vida de mulheres com fibromialgia. (MOSMANN et al, 2006;
SILVA et al, 2010).

METODOLOGIA
Este Trabalho foi aprovado no comitê de ética na categoria pesquisa de campo. A coleta de dados foi
realizada na Clínica de Fisioterapia da UNILAGO – União das Faculdades dos Grandes. Para a amostra foram
avaliados 20 voluntários do gênero feminino com idade entre 25 e 74 anos. Os voluntários preencheram uma ficha
com dados pessoais, responderam aos Questionário EVA ,QIF e mapa de Tender Points, aplicados no inicio e ao
término do tratamento. As voluntárias foram submetidas ao tratamento massoterapêutico estabelecido em dez
sessões que ocorreram duas vezes por semana com duração aproximada de trinta minutos por sessão totalizando
três meses.

DISCUSSÕES
Os resultados referentes à dor nos tender points, revelaram que houve melhora da sintomatologia
dolorosa ao final do tratamento. Da mesma forma que no presente estudo verificou-se melhora da dor após 10
sessões de tratamento massoterapêutico, resultado semelhante foi encontrado no estudo no qual selecionou 13
participantes, os quais foram submetidos a 54 atendimentos por 30 minutos distribuídos em três encontros
semanais utilizando técnicas manuais. Por meio da EVA, observou-se que os pacientes relataram melhoras nos
níveis de dor após a aplicação da conduta de terapia. Correia et al (2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se que a aplicação de 10 sessões do protocolo de massoterapia foi uma forma efetiva de
tratamento da fibromialgia e contribuiu para melhorar a dor, capacidade física, sintomas físicos, situação
profissional e distúrbio psicológicos melhorando assim a qualidade de vida das mulheres avaliadas.
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RESUMO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco para a mortalidade em todo o mundo, sendo
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. O objetivo desse trabalho foi descrever o perfil da
prevalência da hipertensão arterial sistêmica nos pacientes do Núcleo Integrado de Reabilitação (NIR) em São José do Rio
Preto - SP/Brasil. Foi realizado análise de prontuários do ano de 2013, traçando assim o perfil da prevalência da HAS por sexo,
idade e distribuição demográfica. A prevalência foi maior em mulheres, com pico entre 55 – 59 anos (75%) e nos homens a
prevalência foi maior na faixa etária de 60 – 64 anos (57%). Em relação à distribuição demográfica encontrou-se maior número
de pessoas do Bairro Solo Sagrado, e no que diz respeito aos encaminhamentos a maioria é do Ambulatório de Especialidades
(ARE).
PALAVRAS-CHAVE: Prevalência; Hipertensão Arterial; Epidemiologia

INTRODUÇÃO
A HAS se mostra um problema de saúde pública que atinge cerca de 22 a 44% da população adulta no Brasil e pode
aumentar em 60% até 2025. Segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, em 2012, existiam 28.341 pessoas
que sofrem de hipertensão arterial em São José do Rio Preto. Os estudos de prevalência nos permitem apresentar a real carga
que essa doença representa em um determinado local e tempo, ajudando assim as entidades e órgãos governamentais no
direcionamento preventivo e curativo da HAS. O objetivo desse trabalho é traçar o perfil da prevalência da HAS por sexo, idade
e distribuição demográfica nos pacientes do NIR em São José do Rio Preto - SP/Brasil.

METODOLOGIA
Realizado um estudo transversal no NIR, núcleo voltado ao atendimento de patologias de media complexidade em
São José do Rio Preto, sendo elegíveis pacientes adultos, identificados como hipertensos na triagem e que passaram por
reabilitação no ano de 2013. Foi feito a análise de prontuários e depois traçado o perfil da prevalência da hipertensão arterial
sistêmica pela idade, sexo e distribuição demográfica. Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da
Faculdade UNILAGO e da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e foi aprovada de acordo com o número de
protocolo 25/14.

DISCUSSÕES
O presente estudo chegou à prevalência total de HAS de 35,8% nos pacientes do NIR, reafirmando a prevalência
citada por Santos, et al (2013) de 33,84%, ao avaliar 1,23% da população de Cajazeiras – PB. A prevalência em mulheres do
NIR foi de 38,5%, e em homens foi de 32,2%, corroborando com Boaventura, et al (2008) que encontraram uma prevalência de
81,6% em mulheres no Ambulatório Universitário de São Carlos. A prevalência desse estudo por faixa etária apresentou-se
maior em mulheres entre 55 – 59 anos (75%) e em homens entre 60 – 64 anos (57%), apresentando o mesmo perfil de
Cesarino, et al (2004) feito no Ambulatório do Hospital de Base que apontam maior prevalência do sexo feminino e masculino
entre os 50 – 70 anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O perfil da prevalência dos hipertensos encontrados no NIR é de mulheres com idade entre 55 e 59 anos, sendo a
maioria de todos os pacientes moradores do Bairro Solo Sagrado e vindos do ARE.
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RESUMO
A osteoporose é considerada pela organização mundial da saúde como o segundo maior problema de assistência
sanitária mundialmente. O Método Pilates traz uma forma inovadora e eficaz de tratamento da osteoporose através do
exercício físico controlado, individual, com resistência e descarga de peso que proporciona aumento da massa óssea. O
objetivo da pesquisa é analisar os efeitos do métodos Pilates em idosos com osteoporose, através de revisão bibliográfica feita
em banco de dados eletrônicos de 2000 à 2013. De acordo com todos os estudos apresentados na pesquisa, a atividade física
auxilia o idoso com melhora na qualidade de vida, fortalecendo o corpo como um todo. O Pilates é uma técnica que se adapta
as necessidades e limitações de cada pessoa, favorecendo o melhor desenvolvimento corporal do idoso. Conclui-se, portanto,
que o Pilates traz os benefícios de aumento do remodelamento ósseo, diminuição no risco de quedas, melhora na

coordenação, equilíbrio, flexibilidade, mobilidade e força muscular.
PALAVRAS-CHAVE: Pilates; Idosos; Osteoporose.

INTRODUÇÃO
Atualmente, o número de idosos cresce aceleradamente no mundo. O idoso apresenta o envelhecimento
dos sistemas corporais e pode apresentar patologias degenerativas.A osteoporose é uma patologia silenciosa,
que ocorre em homens e mulheres, causando a diminuição de massa óssea gerada por diversos fatores.O Pilates
surge como um tratamento inovador para idosos osteoporóticos, elaborando exercícios físicos adequados
individuais e interagindo e mente e corpo (SOUZA, 2010; RODRIGUES et al, 2010; ARANHA et al, 2006).Esse
estudo teve como objetivo analisar os efeitos do Método Pilates em idosos com osteoporose.

METODOLOGIA
A presente pesquisa foi sustentada através de revisão sistemática de literatura, com a utilização das bases
de dados eletrônicos: LILACS, SciELO e PubMed. Foram utilizados para pesquisa nas bases do SciELO e
LILACS, os seguintes descritores na língua portuguesa: Osteoporose, Pilates, Idosos e Atividade Física. No
PubMed foram utilizados os seguintes descritores na língua inglesa:Osteoporosis, Pilates, Elderly e Physical
Activity. O critério de inclusão: artigos dos anos de 2000 à 2013.

DISCUSSÃO
Sabe-se que o sedentarismo é o maior agravante das doenças degenerativas, sendo a osteoporose a
segunda maior doença degenerativa atualmente, causando enorme preocupação na área da saúde
publica(FERNANDES, LACIO, 2011;SOUZA, 2010;ARANHAet al,2006).Kopitzke (2007) comprovou a influência do
Pilates no processo de remodelação óssea, quando realizou a aplicação do método por três vezes por semana
associado com o uso de medicação apropriada e conseguiu alterar o diagnóstico de uma paciente que tinha
osteoporose para osteopenia, após um ano de tratamento.Silva e Mannrich (2009) em revisão bibliográfica
mostraram que o Método Pilates utilizado em idosos apresenta melhora da capacidade funcional, reabilitação
precoce, tratamento de lombalgias, ganho de massa óssea, influenciando na calcificação e mobilidade, ganho de
força e apresenta poucas contraindicações.

CONSIDERÇÕES FINAIS
Apesar do reduzido número de pesquisas direcionadas aos efeitos do Método Pilates em idosos
com osteoporose, os benefícios desta atividade física são comprovados, contribuindo para melhora do
remodelamento ósseo, diminuição no risco de quedas, melhora na coordenação, equilíbrio, flexibilidade,
mobilidade e força muscular.
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RESUMO
Este trabalho consiste na análise de Flicts de Ziraldo sob a perspectiva semiótica sob a perspectiva semiótica de Pierce.
PALAVRAS-CHAVE: Flicts, Ziraldo, Semiótica.

INTRODUÇÃO
Ziraldo Alves Filho é jornalista, escritor, cartunista, desenhista, autor de teatro e advogado e por isso é
considerado um escritor completo, pois caminha desde as linguagens verbais e não verbais seguindo até os meios
de comunicação em massa; em suas produções infantis, encontramos obras de alto valor estético que encantam
tanto aos leitores infantis, para os quais diretamente são produzidos, aos adultos que têm a oportunidade de
conhecer seus livros. Não é possível encontrar na literatura infantil produzida por Ziraldo elementos didatizantes
para ensinar as crianças (sejam valores sociais, morais, éticos ou religiosos) e sim para que elas adquiriram o
hábito da leitura. Ziraldo começou a trabalhar com o público infantil em 1949, fazendo histórias em quadrinhos
para revistas. Em 1959, ele criou a série O pererê, porém seu primeiro livro voltado especialmente para esse
público trazendo uma história original foi Flicts, no ano de 1969. Sua obra mais famosa e conhecida é O menino
maluquinho que foi lançada no ano de 1980.Flicts conta a história de uma cor de mesmo nome que não consegue
encontrar o seu lugar no mundo e, por não ser igual às outras cores, ele vai passando por todas elas até encontrar
o seu lugar, uma busca que o leitor faz junto com Flicts.

METODOLOGIA
Primeiramente este trabalho apresentará a obra de Ziraldo, depois irá abordar as teorias literárias infantojuvenis para embasar teoricamente a leitura das obras do autor. Abordará também a teoria semiótica para depois
a analisarmos sob essa perspectiva.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Semiótica é, de acordo com Santaella (2003), a ciência dos signos, pois o seu nome tem raiz grega,
semion, que significa signo. A autora (2003, p.7) vai mais além, constatando que a “Semiótica é a ciência geral de
todas as linguagens”, seja ela verbal ou não-verbal.Para ela (2003) o objetivo da semiótica é examinar a maneira
como foi construído todo e qualquer fenômeno de produção de significação e sentido. A semiótica, assim como
outras ciências, possui diversas linhas, a que vamos utilizar em nosso trabalho é a Charles Sanders Pierce, muito
estudado por Santaella.Ainda de acordo com a autora (2011) a semiótica fornece uma base para o estudo da
literatura, além de estudar os signos e seus sistemas.Na literatura a semiótica “enfatiza a plurimodalidade e a
multimidialidade das artes verbais e amplia seu foco para incluir os vários contextos visuais e acústicos com os
quais os textos literários também estão associados” (SANTAELLA, 2011, p.2)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história de Flicts é contada por meio de palavras e imagens; cores e formas geométricas se aliam para
narrar, de forma única, o drama do protagonista, Flicts. As cores e formas caracterizam os personagens e
conseguem um efeito ímpar, que é o de mostrar ao leitor a intensidade, o movimento e os sentimentos deles em
cada momento da trama. Por isso, podemos afirmar que a obra é altamente simbólica.Somente a linguagem
verbal do livro já poderia ser considerada como algo que causa estranhamento de acordo com os formalistas
russos, porém quando a linguagem verbal e não-verbal se unem esse universo se expande; para elas a ilustração
não faz referência ao texto e nem vice-versa, e sim amplia a linguagem verbal.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo abordar questões linguísticas e culturais, bem como fatores de sentido, vinculados às
possíveis aproximações e distanciamentos na obra The fall of the house of Usher, de Edgar Allan Poe, e nas respectivas
traduções realizadas por José Rubens Siqueira (1993) e Clarice Lispector (1996). Propomo-nos a observar questões práticas
relacionadas aos Estudos da Tradução Baseados em Corpus (BAKER, 1993, 1996) e à área da Linguística de Corpus
(BERBER SARDINHA, 1999, 2004), buscando realizar análises empiristas a partir do levantamento de dados de maior
frequência, oferecidos pela ferramenta computacional WordSmith Tools 6.0,
PALAVRAS-CHAVE: Usher. Tradução. Estudos da Tradução Baseado em Corpus. Edgar Allan Poe.

INTRODUÇÃO
Publicado em setembro de 1839, por Edgar Allan Poe, o conto The fall of the house of Usher ocupou um grande
espaço na literatura gótica do autor e, assim, ganhou diversas traduções para os mais variados idiomas, a saber: português,
espanhol, italiano, francês etc..O foco dessa investigação consiste nos trabalhos de ambos tradutores citados acima. A obra foi
considerada como aquela que mostrou a “totalidade” de Poe, uma vez que cada elemento texto-literário, inserido no conto é
detalhado e indispensável. No conto, é possível observar habilidade de Edgar Allan Poe em dar um toque emocional às obras,
inserindo ao mesmo tempo os sentimentos de medo, castigo e culpa. Em The fall of the house of Usher, essas características
são centradas na personagem Roderick Usher, que, como a maioria das personagens de Poe, possui uma doença
desconhecida (não identificada). A doença de Roderick manifesta-se fisicamente, mas é primeiramente baseada em sua mente
ou, até mesmo, em seu estado moral. Ele é doente, sugere-se, porque ele espera estar doente baseado no histórico médico de
sua família. A partir dessas considerações pelo conto é que a análise de desenvolve. Sabendo da quantidade de detalhes
presentes na obra e que são, a todo o momento, indispensáveis observaremos se os detalhes se mantêm nas traduções de
Siqueira e de Lispector, se os autores conseguiram transpor claramente, ou simplesmente omitiram alguns desses detalhes.
Buscar este conjunto de informações sobre os aspectos tradutórios e suas relações com o texto original ajuda a entender o
motivo das escolhas lexicais dos tradutores, e a divergir tais motivos, como questões regionais, culturais, sóciolinguísticas,
características próprias dos autores ou outros fatores. É plausível de se explicar que, apesar das diferenças encontradas neste
estudo, não há uma tradução que “supere” a outra (seja em detalhes, quanto em qualquer outro aspecto), mas sim duas
traduções que se diferenciam na maneira de apresentar uma mesma informação. As questões inseridas aqui são como, por
que, e com que frenquência os tradutores modelam suas adaptações. Quando nos centramos nos Estudos da Tradução, é
essencial perceber o valor atribuído ao léxico, quando esse, está ligado à Linguística de Corpus como parte da análise teórica
e metodológica.

METODOLOGIA
Iniciamos este trabalho por meio de uma pesquisa bibliográfica para melhor analisar e refletir o tema proposto. Serão
realizados resumos e resenhas críticas das principais obras teóricas que tratam do assunto para o armazenamento dos
conceitos mais relevantes para, posteriormente, fundamentar a análise do romance.Após a leitura dos textos teóricos, faremos
as análises descritivas e interpretativas da obra em questão, focalizando o objetivo geral e específico propostos. Para tanto,
compilaremos o seguinte corpus: 1) um corpus principal paralelo, constituído pelas obras: The Fall of the House of Usher, de
autoria de Edgar Allan Poe, publicada originalmente em inglês no ano de 1839, e as respectivas traduções para o português,
realizadas por José Rubens Siqueira e Clarice Lispector.Quanto aos procedimentos adotados para o tratamento do corpus de
estudo, as obras escolhidas foram digitalizadas, limpas e salvas como documento do Microsoft Word (.docx).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O projeto resume-se, inicialmente, por abranger e observar questões teórico-críticas, da área de tradução e de
literatura, bem como as áreas que estamos trabalhando, ao que se indicam os Estudos da Tradução, a Narrativa Norteamericana e o conceito de tradução de contos-curtos. Quanto ao campo da tradução, nos valeremos das teorias propostas
para os Estudos da Tradução Baseados em Corpus (Baker, 1995, 1996, 2000; Camargo, 2005) e para a Linguística de Corpus
(Berber Sardinha, 2004), a fim de verificar as escolhas lexicais feitas na obra original e em sua tradução, no que diz respeito
aos vocábulos de maior frequência no texto;

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o planejamento das análises proposto em nosso trabalho, além de toda passagem pela organização e
observações comportamentais dos tradutores, promovemos uma investigação no tocante às áreas tradutórias, literárias e
linguísticas (corpus), a fim de estruturarmos uma possível análise comparativa de dois processos de tradução, de José Rubens
Siqueira (1993) e de Clarice Lispector (1996), perfazendo, assim, uma relação entre escolhas tradutórias e possibilidades de
tradução, bem como procurando compreender o quanto tais escolhas afetam no comportamento de cada obra.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como foco a análise da tradução na direção português inglês da obra Ensaio sobre a cegueira
(1995), escrita por José Saramago; e da respectiva tradução para o inglês, realizada por Giovanni Pontiero (Blindness, 1997),
no tocante às escolhas lexicais relacionadas ao processo de constituição das metáforas envolvendo valores culturais e críticos
à sociedade moderna. Para que isso seja possível, recorreremos à Linguística de Corpus e à ferramenta WordSith Tools
PALAVRAS-CHAVE: Cegueira; Metáforas; Linguística de Corpus.

INTRODUÇÃO
No romance português Ensaio sobre a cegueira (1995), a cegueira é apresentada / representada por meio de
inúmeras metáforas. Logo no início da narrativa, as personagens são surpreendidas pelo denominado "mal branco", impossível
de ser diagnosticado como um dos tipos até então conhecidos de cegueira. Se considerar a cegueira como metáfora, ao longo
do romance, o autor, por meio da figurativização, tenta explicar como as pessoas vão se tornando cegas no mundo
contemporâneo, tal como ocorreu com o primeiro cego da narrativa que cegou quando conduzia o seu automóvel: de repente a
realidade tornou-se indiferenciada à sua volta.Assim, diante de uma postura literária e social contestadoras e (re)avaliativas
dos princípios que regem o comportamento cultural do ser humano, a tradução dessa nova investida textual e desse
posicionamento reflexivo feito por meio do texto literário, faz-se necessária com a intenção de proporcionar uma maior reflexão
sobre o tripé literatura - sociedade - tradução.
Logo, pretende-se verificar de que modo tais conteúdos externos são
inseridos na ficção em estudo, observando as escolhas sígnicas bem como o modo como tais seleções foram combinadas no
texto verbal.No âmbito dos Estudos da Tradução, é notável o papel atribuído ao léxico, principalmente, no que tange ao uso da
Linguística de Corpus como embasamento teórico e metodológico. De acordo com essa perspectiva, a ocorrência de certos
vocábulos e expressões apresenta dada regularidade e frequência, caracterizando as escolhas temáticas e mesmo semânticas
do autor.

METODOLOGIA
Iniciamos este trabalho por meio de uma pesquisa bibliográfica para melhor analisar e refletir o tema proposto. Serão
realizados resumos e resenhas críticas das principais obras teóricas que tratam do assunto para o armazenamento dos
conceitos mais relevantes para, posteriormente, fundamentar a análise do romance.Após a leitura dos textos teóricos, faremos
as análises descritivas e interpretativas da obra em questão, focalizando os objetivos geral e específico propostos. Para tanto,
compilaremos o seguinte corpus: 1) um corpus principal paralelo, constituido pelas obras: Ensaio sobre a cegueira, de autoria
de José Saramago, publicada originalmente em português no ano de 1995, e a respectiva tradução para o inglês, realizada por
Giovanni Pontiero sob o título Blindness, publicada em 1997. Quanto aos procedimentos adotados para o tratamento do
corpus de estudo, as obras escolhidas foram escaneadas, limpas e salvas em Word. Em seguida, os livros foram salvos como
texto sem formatação (txt), a fim de serem processados pelo programa WordSmith Tools, criado por Scott (1999).No tocante às
ferramentas disponibilizadas pelo programa, utilizamos nesta pesquisa a WordList, a KeyWords e a Concord, assim como os
respectivos aplicativos (colocados e clusters).Por fim, será redigido um relatório, no qual serão discutidos os resultados obtidos
pela pesquisa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa foi constituída por obras teórico-críticas da área de tradução e de literatura. Além dos autores já citados
no projeto, levaremos em consideração os estudos dos conceitos dos formalistas russos no que tange à singularidade da
linguagem literária e de sua estrutura e os estudos de Silva; Silva (2009) no que se refere à importância da presença feminina
na narrativa, e também, tomaremos por base os estudos de Carreira (2001), Paviani (2009) e Serhan (2009). Quanto ao campo
da tradução, nos valeremos das teorias propostas para os Estudos da Tradução Baseados em Corpus (BAKER, 1995, 1996,
2000; CAMARGO, 2005) e para a Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 2004), a fim de verificar as escolhas lexicais
feitas na obra original e em sua tradução, no que diz respeito aos vocábulos referentes à paródia religiosa; assim como
buscamos investigar as tendências linguísticas apresentadas pelo tradutor no que concerne às palavras e expressões que
descrevem a sociedade moderna, enfatizando as relações de significado que se estabelecem entre teorias literárias e a escrita
de Saramago, principalmente por meio do léxico, e as dissociações de conceitos ocorrentes no ato tradutório.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visamos em nossa pesquisa, observar a relação que se estabelece entre os vocábulos e expressões mais frequentes
e a formulação de um universo de crítica do comportamento humano (alienação ou cegueira metafórica) desenvolvido por
Saramago em sua obra, procurando observar se os sentidos e valores culturais transmitidos pelo texto original (TO) foram
mantidos ou reconstruídos nas escolhas do tradutor, salientando, principalmente, o caráter social do TT, o qual ganha novos
papéis de acordo com as opções tradutórias.
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RESUMO
A dengue afeta aproximadamente 50-100 milhões de pessoas por ano e estima-se que haja cerca de 3,6 bilhões sob risco em
todo o mundo. A cocirculação dos diversos sorotipos cria condições para o aumento da incidência e maior dificuldade para
combatê-la. Utilizamos métodos de geoprocessamento de informações sobre casos notificados de dengue para localização de
clusters significantes. As informações foram retiradas do serviço de vigilância de dengue do Ministério da Saúde do governo
brasileiro, as quais foram submetidas ao programa QGIS, versão 2.2.0 para a localização das respectivas coordenadas
geográficas e foram analisadas pelo programa SaTScan, versão 9.3, o qual realizou a verificação espaço-tempo para
identificação dos clusters. A análise mostrou um achado de 12 clusters significantes dentro do período de estudo. Foram
17.626 domicílios identificados sob maior risco com 26.590 casos nesses domicílios, o que representou 87,3% de todos os
casos estudados e taxa de infecção de 1,5 caso/domicílio.
PALAVRAS-CHAVE: DENGUE , CLUSTERS, GEOPROCESSAMENTO.

INTRODUÇÃO
A incidência da Dengue vem aumentando significamente durante os anos junto com a dificuldade em combatê-la e controlá-la.
A utilização de métodos adequados de acompanhamento dos casos de dengue pode otimizar as ações e pode reduzir custos
dos órgãos envolvidos com o combate à essa epidemia. Entretanto, a localização dos casos que são significantes
estatisticamente pode direcionar medidas prioritárias. O objetivo deste trabalho é utilizar métodos de geoprocessamento de
informações sobre casos notificados de dengue para localização de clusters que são estatisticamente significantes.

METODOLOGIA
As informações foram retiradas do serviço de vigilância de dengue do Ministério da Saúde do governo brasileiro. Foram
avaliados inicialmente todos os diagnósticos de dengue entre maio de 1998 a julho de 2012 na cidade de São José do Rio
Preto, no Estado de São Paulo. Aqueles com informações adequadas quanto à localização dos domicílios dos pacientes foram
submetidos no programa QGIS, versão 2.2.0 para gerar as coordenadas geográficas. Por fim, utilizamos o programa SaTScan,
versão 9.3,para localizar aglomerados (clusters) de casos de uma determinada doença estatisticamente significante dentro de
um círculo, quando comparado com a incidência fora dele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos dados mostrou a identificação de 12 clusters estatisticamente significantes dentro do período de estudo. Foram
17.626 domicílios identificados sob maior risco com 26.590 casos nesses domicílios, o que representou 87,3% de todos os
casos estudados e taxa de infecção de 1,5 caso/domicílio. Utilizar as ferramentas de geoprocessamento disponíveis para
processar e análisar os dados sobre dengue pode representar o emprego da melhor abordagem do combate a essa endemia.
Em países onde a disponibilidade de recursos é escassa e os programas governamentais não vêm obtendo grande sucesso no
controle à dengue, essa metodologia pode ser extremamente relevante.
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RESUMO
A Dengue é causada pelo vírus DEN, sorotipos 1 a 4, transmitida a humanos pela picada do mosquito Aedes. Grupos etários
podem ser afetados pela doença e os diversos sorotipos produzindo um amplo espectro de manifestações clínicas, levando
desde uma manifestação oligossintomática a uma forma severa e fatal, caracterizada por fenômenos hemorrágicos e choque,
conhecido como Febre Hemorrágico do Dengue/Síndrome do Choque do Dengue (FHD/SCD). O estudo tem como objetivo
identificar os fatores de risco de FHD/SCD no município de São José do Rio Preto-SP. Dados deste estudo foram obtidos a
partir do serviço de
vigilância de Dengue do Ministério da Saúde do Brasil, entre janeiro de 1998 e julho de 2012 nessa
cidade, sendo incluídos todos os casos suspeitos e confirmados, por fim eles foram verificados através do método
ELISA.Identificamos 30461 casos de Dengue, sendo 57,6% (17560) dos pacientes do sexo feminino e 42,2% (12852) do sexo
masculino.
PALAVRAS-CHAVE: DENGUE , OLIGOSSINTOMATICA,ELISA

INTRODUÇÃO
A Dengue é uma doença causada pelo vírus DEN, sorotipos 1 a 4, transmitida a humanos pela picada do mosquito do gênero
Aedes e afeta mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Todos grupos etários podem ser afetados pela doença e os diversos
sorotipos podem produzir um amplo espectro de manifestações clínicas, levando desde uma doença oligossintomática a uma
forma severa e fatal, caracterizada por fenômenos hemorrágicos e choque, conhecido como Febre Hemorrágico do
Dengue/Síndrome do Choque do Dengue (FHD/SCD)1,3. O presente estudo tem como objetivo identificar os fatores de risco
de FHD/SCD no município de São José do Rio Preto-SP.

METODOLOGIA
Foram identificados 30461 casos de Dengue, sendo 57,6% (17560) dos pacientes do sexo feminino e 42,2% (12852) do sexo
masculino (p<0,001). Em 49 (0,2%) casos, o gênero não foi identificado. Em relação aos casos de FHD/SCD, 51 (54,2%)
ocorreram em indivíduos com menos de 15 anos (OR=2; IC 95%: 1,12 a 3,56), enquanto 15 (16%) foram entre 15 e 60 anos e
28 (29,8%) casos em indivíduos com 60 anos ou mais (OR=3,31; IC 95%: 2,08 a 5,25). Indivíduos com menores de 15 anos e
maiores de 60 anos tiveram um risco aumentado para FHD/SCH

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maior incidência de casos de Dengue em indivíduos do sexo feminino já é conhecido na literatura4, contudo a causa desta
ocorrência ainda requer ser melhor avaliada. Neste estudo, a maior incidência de Dengue entre mulheres foi estatisticamente
significante em relação a todos casos de Dengue analisados, contudo, não foi observado quando casos de FHD/SCD foram
avaliados por regressão logística. A idade, por sua vez, é um importante fator associado a ocorrência de FHD/SCD,
especialmente os extremos etários.
A identificação de grupos de indivíduos com dengue, especialmente com
FHD/SCD, torna-se crucial na definição de populações que devem receber atenção especial e individualizada no manejo da
doença, tanto pelos profissionais de saúde quanto pelas agências governamentais de saúde pública, afim de reduzir a
morbidade e a mortalidade associada a mesma.
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RESUMO
A anemia é definida pela baixa quantidade ou em tamanho anormal dos glóbulos vermelhos. A produção de glóbulos
vermelhos depende em parte do ferro sanguíneo, responsável também pela produção da hemoglobina e pelo transporte de
oxigênio para os tecidos. Em certas condições, o organismo não dispõe de ferro em quantidade suficiente e isso produz uma
anemia por deficiência de ferro,chamada ferropriva, ferropênica ou sideropênica.Essa é o tipo mais comum entre as anemias,
sendo responsável por 90% delas.
PALAVRAS-CHAVE: vitamina C; anemia; hemoglobina; ferro.

INTRODUÇÃO
Quando ocorre uma deficiência de ferro no organismo, há falta de matéria-prima para a formação da hemoglobina
dos eritrócitos. A incapacidade de produzir hemácias provoca a anemia. A ingestão insuficiente de vitamina C (que
auxilia na absorção do ferro dos alimentos) pode ser uma das principais causas. Se a anemia for muito branda, é
possível que nem cause sintomas. Quando eles existem podem começar sendo: mau humor, fraqueza ou
cansaço, dores de cabeça, dificuldades de concentração ou raciocínio .

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistêmica da literatura sobre a prevalência da Anemia ferropriva em crianças de 6
meses a 2 anos de idade. Foram analisadas as seguintes bases de dados: Scielo, Pub-Med, Google Acadêmico e
Bireme. Como fatores de exclusão entraram aqueles trabalhos cuja idade da criança não era compatível, ademais,
procurou-se avaliar dados de regiões Brasileiras. Avaliamos estudos publicados na última década.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As anemias ferroprivas podem afetar também o desenvolvimento físico e mental das crianças, acarretando
diminuição da capacidade cognitiva e do rendimento escolar. As condições que causam deficiência de ferro
podem manifestar-se por fezes escuras, cor de canela, sangramento menstrual intenso, dores no abdome, perda
de peso, por exemplo. Em crianças a ausência do nutriente pode causar o retardo do desenvolvimento cognitivo.
Com o tratamento adequado, o hematócrito pode voltar ao normal em dois meses, entretanto isso depende de que
sejam também tratadas as causas da anemia. A anemia ferropriva carencial pode ser evitada adotando-se uma
dieta que suplemente as necessidades adequadas de ferro. As outras formas de anemia ferropriva podem ser
prevenidas evitando-se ou tratando-se, quando possível, as suas causas. A vitamina C aumenta a
biodisponibilidade (absorção de ferro dos alimentos ingeridos) de ferro não-heme, aquele de origem vegetal, no
organismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os benefícios da vitamina C são importante antioxidante, favorecer o processo de cicatrização, permite a absorção
do ferro presente nos alimentos de origem vegetal, sendo muito importante no tratamento da anemia ferropriva,
importante na manutenção do colágeno de pele e das cartilagens que mantêm as células firmes e unidas. Pode
também melhorar as defesas do organismo, ajudando no combate a infecções.
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RESUMO
A anemia ferropriva é uma alteração nutricional causada pela carência do mineral ferro. Por atingir uma quantidade
considerável de crianças, há uma necessidade de criação de estratégias e realização de pesquisas afim de reduzir a
prevalência dessa anemia. Com base na metodologia de revisão de uma literatura delimitada a respeito deste assunto, foi
possível obter dados que influenciaram o surgimento de campanhas contra esse distúrbio. Em vista disso, o nosso trabalho tem
como objetivo analisar os resultados de um plano criado para redução da prevalência de anemia em crianças, buscando,
principalmente, os efeitos benéficos.
PALAVRAS-CHAVE: Anemia; prevalência; ferro; criança.

INTRODUÇÃO
A anemia ferropriva é o tipo mais comum de distúrbio nutricional na infância, atingindo a população de comunidades
mais pobres em países em desenvolvimento. Segundo a Unicef, 90% de todos os tipos de anemia são devido a deficiência de
ferro no Mundo. Na América do Sul a anemia ferropriva tem sido um grave problema de saúde pública e acomete
aproximadamente 50% de crianças e gestantes. A anemia foi identificada em 75% das crianças com idade de 6 a 24 meses em
São José do Rio Preto em 2004. É importante avaliações periódicas da prevalência de anemia na infância.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistêmica da literatura sobre a prevalência da Anemia ferropriva em crianças de 6 meses a 2
anos de idade. Foram analisadas as seguintes bases de dados: Scielo, Pub-Med e Google Acadêmico. Como fatores de
exclusão entraram aqueles trabalhos cuja idade da criança não era compatível, ademais, procurou-se avaliar dados de regiões
Brasileiras. Avaliamos estudos publicados na última década.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A anemia ferropriva é a principal deficiência nutricional no Brasil, chegando a atingir cerca de 50% das crianças com
idade inferior a dois anos. O ferro é um mineral necessário para crescimento da criança. Principalmente por promover o
desenvolvimento e maturação do sistema nervoso. Com intuito de diminuir esses acometimentos, o ministério da saúde iniciou,
em 1999, a campanha “Compromisso social para a redução da anemia ferropriva no Brasil”. Estratégias como fortificar a
farinha de trigo e milho com ferro e a suplementação medicamentosa com sulfato ferroso foram instituídas. Infelizmente, não
são reconhecidos trabalhos que demonstrem o impacto dessas medidas. Com objetivo de descobrir se surtiram efeitos
benéficos é que desenvolvemos esse trabalho. Será realizada reavaliação da prevalência da anemia na unidade básica de
saúde do Solo Sagrado, bairro do município de São José do Rio Preto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Avaliar e definir a prevalência da anemia nos lactentes é uma maneira de saber o grau de acometimento da
deficiência de ferro nessas crianças. Essa medida nos remete à promoção da saúde. Uma vez que com esses resultados,
medidas políticas e nutricionais diretas poderão ser instituídas. Uma deficiência nutricional que acarreta danos permanentes e
importantes, como ocorre na anemia por deficiência de ferro, deve ser, sobretudo, evitada. Elucida-se assim a importância da
realização desse trabalho.
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RESUMO
A situação de saúde da mulher privada liberdade ainda é um horizonte pouco explorado nas ações de atenção primária a
saúde. Assim, analisar as variáveis dos resultados de exame pode contribuir para ações especificas voltadas à saúde da
mulher privada de liberdade. Esse estudo epidemiológico descritivo foi realizado para analisar e relacionar os casos notificados
e a prevalência dos resultados dos exames preventivos de câncer de colo de útero de uma unidade prisional de um do
município do noroeste paulista realizados no primeiro semestre do ano de 2013. Concluímos que o ambiente prisional favorece
a ocorrência de vários tipos de doenças, por proporcionar maior exposição a riscos físicos, psicológicos e de transmissão de
doenças infecciosas, associado ao perfil de baixas condições socioeconômicas.
PALAVRAS-CHAVE: saúde da mulher, coleta de papanicolau, sistema prisional

INTRODUÇÃO
O câncer de colo uterino é considerado um problema de saúde pública devido a sua alta incidência e mortalidade
na população feminina, sendo o segundo mais frequente nesta população. A medida mais eficaz consiste na
prevenção da doença, por meio da identificação precoce de alterações das células cervicais pela colpocitologia
oncótica ou exame Papanicolau devendo ser realizado anualmente. A atenção a saúde de mulheres privadas da
sociedade também inclui estas ações para controle e prevenção do câncer de colo uterino. Mesmo reclusas da
sociedade, é dever do Estado garantir e incluí-las no sistema de saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo quantitativo epidemiológico descritivo em que se realizará a categorização dos resultados
dos exames preventivos câncer de colo de útero por meio de análise documental de dados secundários dos
laudos dos exames realizados em um presídio feminino do noroeste paulista.

DISCUSSÕES
Ao analisarmos os dados encontramos na maioria das amostras (26,1%) a ocorrência Bacilos
supracitoplasmáticos (sugestivos de Gardenella/Mobiluncus) sendo estes achados portadores de tais
características. Das duas espécies de Mobiluncus, M. curtisii é raramente encontrado em vagina de mulheres
saudáveis, porém é abundante nos casos de vaginose bacteriana (vaginite), a Gardnerella vaginalis é uma
bactéria que causa uma das formas mais comuns de vaginite. E também podemos observar que em algumas
amostras avaliadas foram identificados Lactobacilus sp com citólise leve, Candida sp (20,8%) os quais tem
importância significativa dentro da classe das doenças infecciosas pélvicas cujas características podemos definir
Candidíase como: Infecções fúngicas por leveduras do gênero Candida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se com este estudo que o ambiente prisional favorece a ocorrência de vários tipos de doenças, por
proporcionar maior exposição a riscos físicos, psicológicos e de transmissão de doenças infecciosas, associado ao
perfil de baixas condições sócio-econômicas. . A situação de saúde da mulher privada liberdade ainda é um
horizonte pouco explorado nas ações de atenção primária a saúde, já que existem poucas pesquisas que
abordam as condições de saúde destas mulheres.
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RESUMO
Estudo relacionado com a cefaleia no grupo das mulheres relata que as mulheres que fazem o uso de anticoncepcional
possuem maior incidência de cefaleia do tipo migrânea
PALAVRAS-CHAVE: Cefaleia, anticoncepcional, operadoras de telemarketing.

INTRODUÇÃO
Cefaleia é um distúrbio intermitente que afeta principalmente o sexo feminino em atividades estressantes. Estudos
realizados na população feminina revelaram que a cefaleia do tipo migrânea episódica é a que mais acomete essa classe e
tem relação direta com o uso de anticoncepcionais orais.Assim, analisaremos a frequência de cefaleia e o uso de
anticoncepcional oral em mulheres que trabalham em uma companhia de telemarketing no interior de São Paulo .

METODOLOGIA
Um questionário sobre da cefaleia foi aplicado em uma empresa de telemarketing no município de São
José do Rio Preto- SP. Os questionários foram divididos em dois grupos: com e sem relatos de dor de cabeça. As
dores de cabeça foram classificadas em quatro grupos principais, de acordo com os critérios da Classificação
Internacional de Cefaleia Distúrbios: enxaqueca, cefaleia do tipo tensional (CTT), cefaleia em salvas e outras. Em
termos de frequência relatada, enxaqueca e cefaleia do tipo tensional também foram classificados como crônica e
episódica. Os dados foram processados pelo teste do qui-quadrado e diferença significativa (p <0,05).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A amostra envolveu 210 trabalhadores com idade média de 23,7 anos, destes 120 eram homens e 90
eram mulheres. Entre as mulheres 73 (81%, p<0,001) sofrem de cefaleia, destas 29 (39,7%) sofrem de cefaleia do
grupo migrânea episódica, cefaleia tensional episódica 23 (31,5%), cefaleia migrânea crônica 8 (10,95%), cefaleia
tensional crônica 05 (6,9%) outros tipos 8 (10,95%). O uso de anticoncepcional esteve associado com maior
queixa álgica, sendo que 89% (p<0,05) que usa anticoncepcional queixaram-se de cefaleia. Destas trabalhadoras
em uso de anticoncepcional que queixaram de cefaleia, 60% delas sofrem de cefaleia do grupo migrânea
episódica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo evidenciou que a rotina estressante das operadoras de telemarketing, associada ao uso de
anticoncepcional elevou a frequência de cefaleia nesta população. As Mulheres que usam anticoncepcionais
apresentam maior tendência à cefaleia do tipo migrânea. Algumas medidas preventivas poderiam ser adotadas
para essas profissionais, tais como, melhores condições de trabalho, terapia e orientação psicológica.
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RESUMO
As cefaleias primárias como a enxaqueca, cefaleia do tipo tensional e cefaleia em salvas são um dos distúrbios neurológicos
mais prevalentes e incapacitantes. Com base em estudos anteriores, realizou-se um questionário com trabalhadores de
telemarketing da cidade de São José do Rio Preto – SP, visando obter a relação entre a cefaleia e o uso de cafeína, tabaco e
álcool. Dos operados que faziam ingesta de álcool, 61% apresentou algum tipo de cefaleia primária. Referente à cafeína, 65%
dos que a usam apresentam cefaleia. Os fumantes representam 61% dos operadores com cefaleia. Desta forma, concluiu-se
que o principal fator associado à cefaleia nesses operadores é o uso de bebida alcóolica.
Palavras-chave: cefaleia; cafeína; tabaco; álcool.

INTRODUÇÃO
As cefaleias primárias como a enxaqueca, cefaleia do tipo tensional e cefaleia em salvas são um dos distúrbios neurológicos
mais prevalentes e incapacitantes. Estudos evidenciaram que o estilo de vida pode aumentar a frequência de crises de cefaleia
na população geral. O objetivo deste estudo é analisar a relação entre a frequência de cefaleia primária e hábitos de vida de
empregadores de uma empresa de telemarketing localizada em São José do Rio Preto – SP.

METODOLOGIA
Um questionário sobre características da cefaleia foi aplicado a todos os empregadores de uma empresa de telemarketing. Os
questionários foram divididos em dois grupos: com e sem relatos de dor de cabeça. As dores de cabeça foram classificadas em
quatro grupos, de acordo com os critérios da Classificação Internacional de Cefaleia: enxaqueca, cefaleia do tipo tensional
(CTT), cefaleia em salvas e outras. Em termos de frequência relatada, enxaqueca e CTT também foram classificados como
crônica e episódica. Os dados foram processados pelo teste do qui-quadrado e diferença significativa (p <0,05).

DISCUSSÃO
Dos operadores de telemarketing participantes deste estudo (n=210), 59 fazem uso de bebida alcoólica. Destes 61% tem
algum tipo de cefaleia primária. Com relação à frequência da ingestão etílica, uma menor queixa de cefaleia foi observada
naqueles que fazem ingestão de álcool mais de uma vez por semana. No grupo dos trabalhadores que tomam café, 65% tem
cefaleia. Com relação à quantidade ingerida de café não foi encontrada diferença estatística entre os grupos. Os fumantes
representam 61% dos indivíduos no grupo com cefaleia; Destes, 94% fumam mais de cinco cigarros por dia. Os trabalhadores
que utilizam transporte público apresentaram 75% mais cefaleia em comparação aos usuários de transporte particular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O consumo de bebida alcoólica esta associada a maior frequência de cefaleia nestes trabalhadores. Os indivíduos com cefaleia
estão mais habituados a tomar café, porém a quantidade de café ingerida não esteve associada a um aumento na frequência
de cefaleia. Dentre os trabalhadores que fumam mais de 5 cigarros dia a grande maioria apresenta algum tipo de cefaleia. Em
relação ao meio de transporte utilizado por esses operadores de telemarketing, os dados analisados sugerem que os usuários
de transporte público apresentaram maior queixa de cefaleia.
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RESUMO
Anemia é a carência de hemoglobina no sangue, resultado da falta de um ou mais nutrientes essenciais. Em especial, a
anemia ferropriva pode ser combatida ou pela ingestão de mais ferro, ou de substâncias que auxiliem na absorção deste
mineral. Dessa forma, a vitamina C é inserida na alimentação como um componente fundamental que estimula a absorção do
ferro pelo organismo. Assim sendo, a acerola é uma das principais fontes dessa vitamina, bem como uma das mais acessíveis
e baratas; além de ser grande fornecedora de certos sais minerais.
Palavras Chave: Anemia, acerola, vitamina C, Ferros Heme e Não Heme

INTRODUÇÃO
De acordo com responsáveis pela pesquisa realizada pela Universidade Federal da Paraiba, o nordeste brasileiro é um dos
maiores produtores e exportadores de acerola no país, além do clima adequado, a fruta tem um preço acessível para toda a
população. E ,por essas condições benéficas para o Brasil, administrar o consumo da fruta para fins que possibilitem uma
melhora na saúde das crianças com deficiência na absorção do ferro, seria um tratamento positivo para o próprio país.

METODOLOGIA
Para que a pesquisa fosse realizada, o grupo se reuniu algumas vezes afim de discutir sobre o assunto. Além disso,
procuramos em vários sites e livros referentes ao uso da acerola no combate da anemia ferropriva para que o trabalho fosse
realizado com a maior credibilidade possível .

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O ferro “não HEME” presente nos vegetais( beterraba, salsa e ervilha), necessita da ingestão de alguma fonte de vitamina C
para que seja absorvido. Como vegetais e algumas frutas não são muito apreciados por crianças, o uso da acerola para suprir
essa falta seria ideal, ingerindo sucos, bolos ou geléia da fruta, assim como a própria fruta . No Brasil, o crescimento do
consumo da fruta deu-se pela facilidade de utilização dos saquinhos de polpa congelados, que superaram as frutas frescas
pelo fato das mesmas terem vida curta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças que tomam o suco de acerola, depois de cerca de um mês já apresentam níveis adequados de vitamina C no
sangue. Como a vitamina C estimula o organismo a absorver o ferro, mineral indispensável ao bom funcionamento das células
vermelhas do sangue, uma dieta pobre em vitamina C pode, portanto, acarretar uma deficiência de ferro e, consequentemente,
desencadear um quadro de anemia.Assim, percebe-se que um primeiro passo para um resultado positivo é o estímulo ao
consumo da fruta e derivados.
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RESUMO
Durante o envelhecimento ocorre uma alta incidência de desenvolvimento de lesões benignas e malignas na glândula
prostática, afetando a saúde do homem. O objetivo do estudo foi de analisar a incidência das lesões prostáticas e relacioná-las
com a idade e os níveis de PSA de biópsias laboratoriais. A média de idade dos diagnósticos com lesões foi de 70 anos, dado
que confirma o desenvolvimento de lesões prostáticas, principalmente durante o envelhecimento. Com relação à média dos
níveis de PSA observou-se maior que os níveis normais (≤4,0 ng/ml), sendo um exame importante, juntamente com o exame
do toque retal para o diagnóstico de câncer de próstata.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer, Próstata, PSA, Envelhecimento.

INTRODUÇÃO
No Brasil, o câncer de próstata (CaP) permanece na segunda colocação na incidência, atrás apenas dos tumores de
pele não melanona, e, na mortalidade, é superado apenas pelo câncer de pulmão (INCA, 2014). O principal fator de risco para
o desenvolvimento de CaP é a idade, cerca de 65% desses casos são diagnosticados com idade superior a 65 anos. A forma
mais utilizada para o diagnóstico do CaP é a associação do toque retal à dosagem sérica do PSA (antígeno específico
prostático). O objetivo do presente estudo foi analisar a incidência das principais lesões prostáticas de biopsias laboratoriais de
S. J. Rio Preto, SP, associando fatores como idade e os níveis de PSA.

METODOLOGIA
Para a realização desse estudo foram utilizadas 48 biópsias laboratoriais de próstata coletadas e autorizadas por
membros do corpo clínico do CAMF de S. J. Rio Preto, SP, no qual os nomes dos pacientes foram mantidos em sigilo. Os tipos
de lesões prostáticas, a idade e os níveis de PSA foram organizados em planilhas do Excel. Em seguida, realizou-se a
incidência (%) das lesões prostáticas apresentada em cada biópsia e as principais lesões foram relacionadas com a média e o
desvio padrão (±) da idade (anos) e dos níveis de PSA (ng/ml). As análises estatísticas dos dados foram realizadas em
planilhas e gráficos do programa Instat, utilizando-se a análise de variância, Anova com nível de significância adotado de 5% (p
 0,05).

DISCUSSÕES
As análises das biópsias prostáticas nos permitiu observar as maiores incidências de adenocarcinoma, prostatite,
hiperplasia prostática benigna (HPB) e neoplasia intraepitelial prostática (NIP). A média de idade dos homens que
apresentavam lesões prostáticas nas biópsias analisadas foi cerca de 70 anos, este dado confirma o maior desenvolvimento de
lesões benignas e malignas durante o envelhecimento. O período do envelhecimento é marcado pela desregulação dos níveis
dos hormônios esteroides, sendo estes essenciais para o crescimento e a funcionalidade da glândula prostática. A diminuição
dos hormônios esteroides é um dos principais fatores para a predisposição às doenças prostáticas durante o envelhecimento
(NAZ, 1997). Outro fator importante e analisado durante esse estudo foram os níveis de PSA dos homens que apresentavam
as principais lesões prostáticas analisadas. O PSA é uma calicreína do tipo serino protease produzida pelas células epiteliais
de todos os tecidos prostáticos, sendo estes benignos ou malignos. A utilização clínica dos níveis de PSA resultou na
diminuição da mortalidade pelo CaP, principalmente devido ao diagnóstico precoce e ao tratamento nos estágios iniciais da
lesão (DUSKOVA E VESELY, 2014). Entretanto, como o PSA não é secretado exclusivamente pelas células epiteliais, a
utilização apenas dos níveis de PSA durante o diagnóstico de CaP não é preciso, sendo necessário a associação com o
exame do toque retal. Quando se observam alterações nesses dois tipos de exames, posteriormente o paciente é
encaminhado a uma biópsia laboratorial.A maioria das biópsias analisadas com diagnóstico de CaP enquadrava-se no grupo
de risco baixo com níveis de PSA <10 ng/ml e score de Gleason, análise da agressividade do adenocarcinoma, ≤6 e no grupo
de risco intermediário que apresentam níveis de PSA entre 10,1 e 20 ng/ml e score de Gleason 7 (D’Amico, 1998). Geralmente,
pacientes com graus baixo e intermediário de CaP apresentam a lesão localizada em grande parte da glândula prostática, e
pacientes com expectativa de vida superior a 5 anos, a primeira opção é a prostatectomia radical (DORNAS et al., 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas biópsias prostáticas analisadas observaram-se adenocarcinoma (35,4%), prostatite (22,9%), NIP (12,5%), HPB
(12,5%), ectasia glandular (8,33%) e metaplasia escamosa (4,16%). Dentre as principais lesões prostáticas verificaram-se a
média dos níveis de PSA, no adenocarcinoma 7 (12 ng/ml), adenocarcinoma 6 (7 ng/ml), NIP (7,26 ng/ml), prostatite (15,3%) e
HPB (15 ng/ml) e a média da idade dos homens que desenvolveram essas lesões foram de 70 anos. A falta de informações ou
negligência por parte da maioria dos homens faz com que muitos não realizem o exame do toque retal e, aumenta cada vez
mais, o número de campanhas que enfatizam o esclarecimento das dúvidas relacionadas com os exames para o diagnóstico
de CaP. Esse tipo de ação tem como objetivo diminuir a incidência de CaP e aumentar a qualidade e expectativa de vida dos
homens durante o envelhecimento.
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RESUMO
Sintopia da veia renal esquerda retroaórtica.
A incidência da veia renal retroaórtica é descrita em 0,3% dos casos e possui significativa importância na compreensão de
distúrbios hemodinâmicos venosos. Este trabalho descreve a veia renal esquerda retroaórtica em um cadáver de indivíduo
adulto do sexo masculino, submetido aos métodos clássicos de preparo e dissecação.O vaso foi dissecado e descrito
topograficamente considerando sua sintopia emorfometria. A dissecação revelou um trajeto retroaórtico oblíquo descendente,
com 2,8 com de comprimento e diâmetro variável, e um trajeto horizontal com 2 cm de comprimento e diâmetro variável,
estabelecendo sintopia com o hilo e pedículo renal anteriormente, ventralmenteao músculo psoas maior, posteriormente ao
pâncreas e colo transverso em seu terço médio descendente e retroaórtica no seu segmento mais distal. A descrição e
morfometria dessas variações contribuem para o estabelecimento de modelos da anatomia vascular abdominal e renal, no
diagnóstico por imagem e em cirurgia.
Palavras-chave: sintopia, veia renal esquerda retroaórtica, anatomia vascular.

INTRODUÇÃO
O pequeno número de variações envolvendo as veias renais e sua disposição junto à artéria aorta
abdominal inclui o modelo retroaórtico. Descreve-se a variação como veia renal esquerda retroaórtica pela
disposição do vasoem plano posterior à aorta abdominal.Bergman e colaboradores, 1988, eSatyapal e
colaboradores, 2001,citam a reduzida incidência (2%) de veias renais com trajetos atípicose descrevem as
variações retroaórticasem 0,3%. O estudo da sintopia e morfometria do vaso constitui o objeto central desse
trabalho, assim sua importância clínica e cirúrgica.

METODOLOGIA
Utilizou-se o cadáver formolizado, de indivíduo adulto, formolizado, do sexo masculino, adulto,
proveniente do acervo do Laboratório de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da UNILAGO,dissecado
para acesso ao espaço retroperitoneal e à veia renal esquerda retroaórtica, descrita em sua sintopia e
morfometria. As medidas obtidas através de paquímetro profissional e o registro fotográfico das estruturas foi
realizado com câmera fotográfica digital Sony, 12.1 mega pixels, zoom óptico 4.

DISCUSSÃO
A dissecação permitiu a identificação de um trajeto retroaórtico oblíquo descendente e um trajeto
horizontal. Segundo o observado, a veia renal esquerda emerge posteriormente aos ramos da artéria renal no hilo
renal estabelecendo sintopia com os vasos arteriais e posteriormente ao o terço médio do pâncreas e ureter
esquerdo, assumindo trajeto oblíquo e descendente em ângulo de 40° anteriormente ao ventre do músculo psoas
maior, com comprimento de 2,8 cm e diâmetro de 0,9 cm na extremidade proximal, 0,7 cm no terço médio e 1,8
cm no terço distal, estabelecendo nesse segmentosintopia com o colo transverso. A veia testicular esquerda
tributa na margem inferior do terço médio do vaso. O segmento distal assume então trajeto horizontal e transita na
margem inferior do pilar esquerdo do diafragma, anteriormente, com dimensão de 2 cm de comprimento e
diâmetros de 1,8 cm na extremidade proximal, 2,0 cm no terço médio e 2,1 cm na extremidade distal, tributando na
veia cava inferior.As variações na topografia e posição dos vasos decorrem das alterações na morfogênese dos
vasos venosos na sétima semana do desenvolvimento determinando vasos anômalos e, no indivíduo adulto, um
quadro clínico importante associado à micro e macro hematúria, disúria, varicocele e trombose decorrentes de
compressão vascular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A descrição das variações venosas dos vasos renais e sua sintopiaestabelece um modelo anatômico
vascular aplicado ao diagnóstico imagem, bem como para a cirurgias à artéria aorta e ao rim, nefrectomia,
transplantes, cirurgias de reconstruções da aorta abdominal.
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ALIMENTOS COM FATOR DE AUXILIO E DE INIBIÇÃO DA ABSORÇÃO DO FERRO
RESUMO
A anemia por falta de ferro ou Anemia Ferropriva, tipo mais comum entre as anemias, caracteriza-se pela deficiência ou falta
de ferro no organismo. A falta de ferro interfere diretamente na produção ineficaz de hemácias devido a não adesão do ferro à
Hemoglobina, que tem justamente o papel de transportar oxigênio pelo organismo devido à afinidade do Ferro com o Oxigênio.
A Anemia Ferropriva pode surgir devido à carência nutricional, parasitoses intestinais, gravidez, sangramentos intestinais e
menstruação excessiva.
Palavras-chave: Anemia, Anemia Ferropriva, Deficiência de ferro, Hemoglobina.

INTRODUÇÃO
Apesar de a anemia ferropriva não ser um problema de saúde pública restrito aos países em desenvolvimento, é
importante considerar que as condições favoráveis para o agravamento de carência de ferro estão atreladas às
condições sociais e econômicas das classes de renda mais baixa. Dessa maneira, as populações que vivem em
áreas rurais e na periferia dos centros urbanos são mais suscetíveis a estarem anêmicas .

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual foi selecionado como material, artigos em sites como Scielo e
Google acadêmico. Selecionamos somente artigos em português que abordavam os fatores de absorção do ferro,
como alimentos que auxiliam e inibem sua absorção. Os artigos selecionados contêm dados até o período de
2011.

DISCUSSÃO
Ácido ascórbico é o mais potente intensificador da absorção de ferro, também conhecido como vitamina C,
abundante na acerola e outras frutas cítricas. As proteínas animais, tais como as de boi, porco, veado, carneiro,
fígado, peixe e galinha, também acentuam a absorção, pois possuem ferro heme. O grau de acidez gástrica
influencia a solubilidade e disponibilidade de ferro no alimento, pois a falta de ácido clorídrico no estômago ou a
administração de substâncias alcalinas, como os antiácidos, podem prejudicar a absorção. O ácido fítico é um
importante agente inibidor da absorção de ferro não heme no organismo. A motilidade aumentada, ou seja,
aumento do peristaltismo intestinal, também diminui a absorção do ferro pela diminuição do tempo de contato do
alimento com o epitélio intestinal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que substâncias químicas e orgânicas estão intimamente ligadas com a eficiência da absorção do ferro
pelo organismo. Algumas dessas substâncias atuam dificultando os mecanismos de absorção, e outras facilitam
por meio de reações biológicas e químicas. A absorção em quantidades insuficientes do ferro resulta em
deficiências no transporte de oxigênio pela hemoglobina que tem como consequência o desenvolvimento de
doenças como a anemia ferropriva.
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RESUMO
A avaliação do estado nutricional é fundamental para o acompanhamento adequado do desenvolvimento das
crianças. Dentre os problemas nutricionais da infância, a obesidade é a que mais chama atenção na área da saúde. O objetivo
desse estudo foi identificar casos de sobrepeso/obesidade de escolares de São José do Rio Preto-SP. A alta prevalência de
distúrbios nutricionais demonstra a necessidade de introduzir dietas balanceadas, incentivando o desenvolvimento de hábitos
alimentares saudáveis, além de alertar para a questão da interferência negativa dos fatores socioeconômicos e culturais no
crescimento e desenvolvimento infantil. Estudos que avaliam o estado nutricional podem ajudar na promoção de estratégias de
combate mais eficientes contra a obesidade.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, saúde escolar, estado nutricional, alimentação.

INTRODUÇÃO
A obesidade tem sido descrita como um importante problema de saúde pública da atualidade e vem
ganhando destaque no cenário epidemiológico mundial. Sua prevalência aumentou nas últimas décadas em todo
o mundo, inclusive nos países em desenvolvimento, como o Brasil, onde anteriormente predominavam os
problemas relacionados à desnutrição (PRIRES et al., 2003). O estado nutricional de uma população é resultante
da disponibilidade dos alimentos no domicílio, das condições ambientais e das condições socioeconômicas
(FARIAS JUNIOR; OSÓRIO, 2005). O objetivo foi avaliar e comparar os hábitos alimentares e o estado nutricional
de crianças de 6 a 10 anos das escolas pública e privada do município de São José do Rio Preto e conhecer a
prevalência de sobrepeso/obesidade.

METODOLOGIA
Foram avaliados 53 alunos, de ambos os sexos, na faixa etária de 6 a 10 anos. O presente projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética e todos os alunos avaliados tiveram a autorização assinada por algum responsável
para que a coleta dos dados fosse realizada e receberam uma cópia do termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE). Realizaram-se os cálculos de IMC para a idade com o percentil de peso/idade/altura e
aplicou-se um questionário sobre hábitos alimentares. Os resultados foram analisados e submetidos à análise
estatística descritiva.

DISCUSSÕES
Os resultados encontrados demonstraram, de forma geral, que na escola municipal encontra-se maior
número de alunos eutróficos. Observando-se eutrofia em 66,7% dos participantes, enquanto que 13,3% dos
indivíduos se classificam com sobrepeso e 20% obesidade. Já na escola privada, os índices de sobrepeso e
obesidade quase que se igualam aos achados que demonstram eutrofia, sendo: 36,7% com eutrofia, 30%
sobrepeso e 33,3% obesidade. Em ambas as escolas, o índice encontrado de crianças que brincam mais dentro
de casa (computador, vídeo game) foi relevante. Na escola municipal, 56,7% das crianças preferem brincar dentro
de casa e na escola privada, 70% das crianças também demonstraram esse hábito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho representa a população de escolares de São José do Rio Preto, que, semelhante à população
brasileira, vem passando por uma modificação na característica nutricional e consequentemente cultural, com
diminuição de desnutrição passando para uma população com excessos nutricionais, direcionando-se para
população obesa. Torna-se necessário então, desenvolver um programa de incentivo à prática de atividade e de
reeducação alimentar com as crianças estudadas e suas respectivas famílias, com o objetivo de reduzir as taxas
de sobrepeso e obesidade encontradas e prevenir sua instalação nesta população. Também devem ser pensadas
estratégias educacionais para reduzir o tempo que as crianças permanecem em frente à TV, computadores e
vídeo games.
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RESUMO
A cafeína é uma substância ergogênica encontrada na natureza em grandes proporções. Ela não apresenta
nenhum valor nutricional e é considerada natural por estar presente em vários alimentos como chocolate, café, refrigerantes,
bebidas energéticas e alguns medicamentos. Em conjunto com a cafeína esta a adrenalina que estimula grande parte dos
tecidos do organismo humano, potencializando a contração muscular, elevando a quebra de glicogênio. Com isso acreditase que a cafeína adia a fadiga através de mecanismo controlado pelo sistema nervoso. Embora muitos estudos mostrem
resultados positivos em relação à cafeína, ainda existem muitas divergências em relação à dosagem, tipo de exercício
realizado e horário de ingestão. Seu consumo é comum no ambiente esportivo desde que foi retirada da lista de substâncias
proibidas pela Agência Mundial Antidoping (WADA), com isso vários atletas vem fazendo o uso abusivo sem orientação
necessária podendo causar com isso efeitos colaterais chegando até mesmo a comprometer o rendimento físico.
PALAVRAS-CHAVE: Cafeína, Ergogênico, Fadiga, Desempenho.

INTRODUÇÃO
Recurso ergogênico é um mecanismo que aumenta o rendimento físico (BARROS NETO, 2001). Neles
estão incluídos os ergogênicos nutricionais, como a substância ativa da cafeína, que esta presente em diversos
alimentos e bebidas aumentando a performance do exercício, diminuindo ou retardando a fadiga muscular. A
cafeína provoca o relaxamento da musculatura lisa, o estimulo do sistema nervoso central e do músculo
cardíaco e o aumento da liberação de dopamina e adrenalina (BELL; MACLELLAN, 2002; PEREIRA et al.,
2011). Após a ingestão indivíduos podem temporariamente se sentir mais fortes e mais competitivos
acreditando poder realizar uma atividade física e mental por um tempo mais prolongado antes que se inicie a
fadiga. Sendo assim o objetivo deste estudo foi discorrer sobre a comprovação do efeito ergogênico em
praticantes de atividade física, o uso indiscriminado e o efeito colateral que a cafeína pode provocar quando
consumida em excesso.

METODOLOGIA
A coleta de informações foi realizada por meio de literatura e de artigos científicos preferencialmente
publicados entre 2000-2013 em sites oficiais como: Scielo (biblioteca eletrônica que abrange uma coleção
selecionada de periódicos científicos brasileiros); LILACS (mais importante e abrangente índice da literatura
científica e técnica da América Latina e Caribe) e MEDLINE.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A adaptação a cafeína é realizada a partir do consumo diário superior a 100 mg, o que corresponde
mais ou menos a 2 ½ xícaras de café infusão comum (ALTIMARI et al., 2001; ALTERMANN et al., 2008).
Muitos estudos registram melhora no desempenho após a ingestão de cafeína sem qualquer alteração na
oxidação dos substratos ou com a economia do glicogênio limitada aos primeiros 15 a 20 minutos de exercício.
Outros mostram uma variável resposta metabólica à cafeína. Observações mais rigorosas revelam que a
cafeína chega a aumentar o tempo de exaustão, velocidade e força durante os exercícios submáximos. Os
exercícios de resistência aeróbica de curta duração (5 – 25 minutos) apresentam melhoras significativas depois
do consumo da cafeína (MAUGHAM et al., 2004; MELLO; KUNZLER; FARAH, 2007). A cafeína é o recurso
ergogênico mais barato e geralmente seguro para tentar potencializar o desempenho físico, isso se o individuo
não estiver acostumado ao uso regular desta substância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vários estudos relatam os efeitos da cafeína no organismo humano, mas não chegam a um consenso,
pois não seguem um parâmetro especifico. O que também atrapalha os estudos em relação à cafeína existe
uma variação de acordo com sexo, peso corporal, sensibilidade a substância, nível de atividade e quantidade
ingerida. Como a absorção da cafeína é completa ela age de forma direta aumentando a mobilização dos
ácidos graxos na corrente sanguínea, fazendo com que ao invés de utilizar os carboidratos como forma de
energia, usa o glicogênio que é a reserva energética do organismo. Por causa desse efeito conclui-se que a
cafeína é melhor aplicada para exercícios de explosão do que para exercícios de resistência.
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RESUMO
A adolescência é uma fase de grandes transformações do ser humano. Nesta fase os adolescentes se tornam
mais vulneráveis a receber influências criadas e impostas pela mídia e pela própria sociedade. Surge maior preocupação
em relação a esse grupo e a distorção da imagem corporal, uma que vez que o culto ao corpo belo, magro, esguio e atlético
pode levar a distúrbios comportamentais. Esta pesquisa teve por objetivo investigar a percepção de imagem corporal na
faixa etária de adolescentes através de avaliação antropométrica, questionário de hábitos alimentares e questionário sobre
imagem corporal. Observou-se que em relação os resultados obtidos nesta pesquisa é que o consumo alimentar dos
adolescentes nos dias atuais apresenta-se com alto consumo de alimentos não saudáveis e poucos alimentos saudáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Adolescente, alimentação, saúde e imagem corporal.

INTRODUÇÃO
A adolescência compreende a faixa cronológica entre 10 e 19 anos, sendo caracterizada pelas alterações
biológicas, psicológicas e comportamentais – sociais. A forma como o adolescente percebe a própria imagem
corporal traz consequências para a sua saúde física e mental, com possíveis repercussões em suas relações
pessoais. A insatisfação corporal passa por uma valorização cultural que varia de acordo com o sexo, índice de
massa corporal e nível econômico. A mídia, os amigos, os pais e a sociedade, em geral, também influenciam
nesse contexto, uma vez que impõe um padrão de beleza, como sendo essencialmente magro e rejeita o corpo
obeso.

METODOLOGIA
Foram avaliados 97 adolescentes de ambos os sexos, com idade média de 14 a 19 anos. Foram submetidos à
avaliação antropométrica, e foi calculado o índice de Massa Corporal e a classificação, segundo os critérios de
referência das curvas de crescimento (WHO, 2007). Aplicou-se um questionário de hábitos alimentares e um
questionário sobre a imagem corporal, realizando a comparação dos dados obtidos.

DISCUSSÕES
Dentre os adolescentes avaliados, 57% foram do sexo masculino e 43% do feminino. A prevalência de
sobrepeso e obesidade encontrada foi de 58% e 32% respectivamente. Diferentemente do encontrado por
Rego (2005), onde foram avaliados 57 adolescentes, 74% do sexo masculino e 26% do sexo feminino, a
frequência de sobrepeso e obesidade foi de 7% e 2%, respectivamente. Com relação a imagem corporal 70%
das adolescentes do sexo feminino estão insatisfeitas com sua imagem corporal, já adolescente do sexo
masculino apresenta 40% insatisfeitos. Na pesquisa de Dumith etal. (2012), 36% dos adolescentes do sexo
masculino avaliados apresentam insatisfeitos e 64% do sexo feminino encontram-se insatisfeitas. Pode-se dizer
que, o desejo de ter um corpo mais magro pode gerar comportamentos inadequados em relação à alimentação,
que podem evoluir para o desenvolvimento de Transtorno Alimentar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa mostra que a maioria dos adolescentes avaliados encontra-se com estado nutricional eutrófico.
Observou-se que a alimentação dos adolescentes nos dias atuais apresenta-se com alto consumo de alimentos
inapropriados. A escola e a comunidade possuem papel fundamental no que diz respeito ao esclarecimento e
informação á crianças e adolescentes sobre a importância de se optar por um estilo de vida saudável para o
seu crescimento, desenvolvimento e saúde.
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RESUMO
A obesidade é uma doença crônica e de origem multifatorial, descrita atualmente como grande problema de saúde
publica. A cirurgia bariátrica pela técnica Fobi-Capella, que é uma intervenção realizada no aparelho digestivo que, restringe
significativamente a quantidade de alimentos ingeridos combinado à desabsorção de nutrientes, atualmente vem sendo
muito utilizada como medida mais efetiva no tratamento da obesidade mórbida. Este estudo foi realizado com 60 pacientes
do Drº Gilberto Brito que se submeteram a cirurgia, onde foi aplicado o protocolo de Delloso et al. (2013) contendo 20
questões, com o objetivo de analisar as possíveis complicações e mostrar a importância do acompanhamento nutricional.
Este estudo mostra que após a realização da cirurgia vários pacientes apresentaram vômitos e crises de dumping, além de
ter dificuldade no consumo de determinados alimentos que antes eram comum no seu cardápio. Assim, fica claro que a
cirurgia não marca o fim do tratamento, e sim o início de um período de mudanças no comportamento e nos hábitos
alimentares dos pacientes. Tendo em vista as dificuldades de adaptações os pacientes deverão ser acompanhados por um
nutricionista para evitar tais complicações e conseguir atingir seus objetivos.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, Qualidade de vida, Redução de Estômago.

INTRODUÇÃO
A obesidade tem sido descrita como um importante problema de saúde pública e vem ganhando
destaque no cenário mundial (ENES et al., 2010). Atualmente a cirurgia bariátrica é considerada a melhor
maneira para reduzir o excesso de peso corpóreo, resultando assim em melhora na qualidade de vida, pois
contribui na diminuição das comorbidades (MORAES, 2011). Quando os pacientes são submetidos à técnica
Fobi-Capella, ocorrem alterações gastrointestinais, e as mais comuns são a síndrome de dumping, diarréia e
vômitos e ainda existe o risco de deficiências de ferro, vitamina B12, vitamina D e cálcio. O objetivo desse
trabalho foi investigar as possíveis complicações após a cirurgia e ressaltar a importância do acompanhamento
nutricional.

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo exploratório onde foi aplicado o protocolo de Dellosso et al. (2013), através de
uma abordagem aleatória em 60 pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica realizada pelo técnica de
Fobi-Capella a partir de um ano ou mais e que são atendidos na Clinica Drº Gilberto Brito.

DISCUSSÕES
Neste estudo observou-se que 58% dos indivíduos apresentam algum tipo de mal estar após consumir
alimentos doces ou gordurosos. Uma das complicações foi a crise de dumping, que é o resultado da passagem
rápida de alimentos da bolsa gástrica para o intestino, principalmente alimentos muito concentrados,
gordurosos e doces, como chocolates e cremes. Outra complicação foi a presença de vômitos constantes.
Observou-se na pesquisa que 48% dos pacientes apresentaram vômitos raramente, 44% mais de duas vezes
na semana, 5% apresentaram vomito diariamente e apenas 3% nunca apresentaram. Os vômitos, na maioria
das vezes, são decorrentes da ingestão de alimentos em quantidades maiores que o estômago reduzido pode
suportar e também por mastigação incorreta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que o sucesso da cirurgia bariátrica seja duradouro e eficiente, o comportamento alimentar
dos pacientes deve ser monitorado gradualmente de forma que aconteça a perda de peso necessária e evite as
complicações que podem ocorrer em longo prazo. Assim, fica claro que a cirurgia não marca o fim do
tratamento, e sim o início de um período de mudanças no comportamento e nos hábitos alimentares. Tendo em
vista as dificuldades de adaptação que poderão surgir neste período, os pacientes deverão ser acompanhados
por um nutricionista para que forneça o suporte nutricional necessário para as mudanças que ocorreram, sem
afetar o equilíbrio nutricional além de procurar evitar possíveis complicações.
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RESUMO
A prevalência da obesidade no Brasil, esta aumentando de forma preocupante para a saúde pública, estima-se que
entre os brasileiros 13,1% das mulheres e 8,9 % dos homens sejam considerados obesos. A obesidade é uma
consequência da ingestão energética, maior que o necessário para o funcionamento das atividades vitais do organismo,
acarretando em um acúmulo excessivo de gordura corporal, doenças diretamente relacionadas a obesidade estão
aumentando, juntamente com a ascensão da obesidade. Uma má alimentação com excesso de alimentos gordurosos,
industrializados, uso descontrolado de medicamentos, sedentarismo, consumo excessivo de esteroides, pode causar a
Esteatose Hepática Não Alcoólica (EHGNA), uma comorbidades muito comum em indivíduos obesos e com síndrome
metabólica. Por isso a primeira iniciativa a ser tomada é a reeducação alimentar, com objetivo de perda de peso,
alimentação saudável, consumo moderado de alimentos gordurosos e redução dos níveis das enzimas hepáticas, para que
não haja evolução da doença.
PALAVRAS CHAVE: obesidade, hábitos alimentares, Esteatose hepática não alcoólica, reeducação alimentar.

INTRODUÇÃO
A obesidade é o precursor mais comum da EHGNA, por ser uma comodidade de pacientes
obesos, sendo o tratamento nutricional necessário na prevenção do aumento de peso na população,
consequentemente a redução do nível de inflamação do fígado, causado pelo acúmulo excessivo de gordura no
tecido adiposo. Segundo Padoin et al. (2008), a prevalência de EHNA em pacientes obesos é de em média
75,8% e na população com peso normal de 16,4%.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica, realizada por meio de literatura e de artigos científicos preferencialmente
publicações entre em site oficiais como: Scielo (biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de
periódicos científicos brasileiros); LILACS (mais importante e abrangente índice de literatura cientifica e técnica
da América Latina e Caribe) e MEDLINE.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Padoin et al. (2008), a obesidade é o precursor mais comum da EHGNA, por ser uma
comodidade de pacientes obesos, sendo o tratamento nutricional necessário na prevenção do aumento de peso
na população, consequentemente a redução do nível de inflamação do fígado, causado pelo acúmulo excessivo
de gordura no tecido adiposo. Teixeira (2009) afirma que nas ultimas décadas, vem se tendo uma preocupação
maior com o aumento da obesidade em vários países do mundo, juntamente com o aumento do diagnóstico,
notasse uma grande incidência de doenças associadas á obesidade. Segundo Cavalheira e Saad (2006), a
EHNA é uma doença de maior incidência no mundo ocidental, sua prevalência em pacientes obesos chega a
70%, a EHNA está sendo considerada uma das principais causa de mortalidade por doenças no fígado,
podendo se desenvolver para doenças mais graves. Para Cotrim et al. (2006), dos indivíduos com peso normal,
estima-se que de 10-51% sejam portadores da EHNA, por esse nível de incidência ela é considerada a doença
do fígado da atualidade. Segundo Mazza; Pereira e Waitzberg (2009), o tratamento consiste em eliminar os
fatores que predispõem a Esteatose, se o paciente for obeso, ou tiver um hábito de consumir alimentos
gordurosos e carboidratos em excesso, deve se perder peso, adequar a dieta, e realizar atividades física. Se o
individuo for diabético e a doença não estiver controlada adequadamente, o tratamento deve ser ajustado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prevalência da obesidade vem aumentando alarmantemente em todo o mundo nos últimos anos. O
sedentarismo e os hábitos alimentares não saudáveis contribuíram fortemente no desenvolvimento da doença e
de suas comorbidades, sendo uma delas a Esteatose Hepática não Alcoólica, atualmente considerada uma das
doenças mais comuns do fígado, por ser uma doença assintomática pode ser desenvolver para níveis mais
graves. É importante que haja um trabalho de prevenção e tratamento da obesidade na população e
consequentemente de suas comorbidades, com objetivo de redução nos percentuais dessa doença na
população, e de suas comorbidades. Mesmo que ainda não haja um tratamento especifico para a EHNA, o
nutricionista tem papel fundamental no da doença, através da reeducação alimentar, ainda sendo um dos
métodos principais para a redução da EHNA.
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RESUMO
A obesidade é uma doença crônica, sendo considerada um grave problema de saúde pública. O termo obesidade
pode ser entendido como excesso de gordura corporal. Tal doença crônica teve sua prevalência aumentada nos últimos
anos entre crianças e adolescentes, o que pode ocasionar complicações na vida adulta, sendo necessários a prevenção e o
tratamento adequado. A alimentação saudável na infância é de grande importância, pois os hábitos e as preferências
alimentares estão diretamente associados a fatores culturais, comportamentais e familiares. Foram avaliadas 50 crianças,
sendo 25 do sexo feminino e 25 do sexo masculino, o qual se realizou o cálculo de IMC de cada uma e foi preenchido um
questionário de frequência alimentar. De acordo com os resultados, a presença de sobrepeso e obesidade foi relevante,
sendo que 26% apresentaram sobrepeso, e 58% deles foram classificados como obesos. Nota-se que é importante
desenvolver um programa de incentivo à prática de atividade física e de reeducação alimentar com os estudantes e também
com suas respectivas famílias, com o objetivo de reduzir as taxas de sobrepeso e obesidade e prevenir a população desse
mal.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, pré-escolares, infantil, avaliação antropométrica.

INTRODUÇÃO
A alimentação da criança do nascimento aos primeiros anos de vida tem repercussões ao longo do
seu crescimento e do seu desenvolvimento. Práticas alimentares inadequadas podem levar ao aparecimento de
diversas patologias como diabetes tipo II, cardiopatias, síndrome metabólica e outras comorbidades associadas
aos altos e crescentes índices de obesidade observados entre crianças e adultos. Os pais desempenham um
papel fundamental no desenvolvimento dos hábitos alimentares e preferências das crianças. A obesidade em
crianças e adolescentes teve sua prevalência aumentada nos últimos anos e como suas consequências e
complicações podem ser estendidas para a vida adulta, torna-se necessária a sua prevenção e tratamento
adequado. Com o objetivo de verificar a prevalência de obesidade e hábitos alimentares nas crianças, de uma
escola municipal de São José do Rio Preto-SP, foi realizado este estudo.

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo exploratório, com uma amostra de 50 crianças, com idade de 6 a 10 anos,
sendo estes da escola municipal “U.E EM Profº João José Féris” do município de São Jose do Rio Preto-SP.
Foram submetidos a avaliação antropométrica e o Índice de Massa Corpórea (IMC) foi calculado através da
divisão do peso (em quilos) pela altura (em metros) elevada ao quadrado. Os adolescentes foram classificados
segundo os critérios de referência das Curvas de Crescimento, sugerida pela World Health Organization (WHO,
2007). Foi também realizado o Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Os resultados foram analisados e
submetidos à análise estatística descritiva.

DISCUSSÕES
Do total das 50 crianças avaliadas, 50% foram do sexo feminino e 50 % do sexo masculino. De acordo
com a faixa etária, 30% encontravam-se com 6 anos. A prevalência de obesidade encontrada foi de 58% das
crianças avaliadas. Tal situação nos mostra que há um problema alarmante nesta amostra, uma vez que os
índices encontrados foram acima do esperado. Segundo Abrantes et al. (2002), a obesidade teve um aumento
importante no país, principalmente na faixa etária entre 5 e 9 anos de idade. De acordo com os resultados da
QFA, os alunos demonstraram consumo diário relevante quanto ao consumo de açúcar, balas, chocolates e
bolacha recheada, apresentando padrão alimentar deficiente em vitaminas e minerais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para enfrentar o sobrepeso e a obesidade são necessárias intervenções visando mudanças no estilo
de vida, tais como, incentivo a hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividade física, as quais podem ser
mais efetivas quando dirigidas aos estágios mais precoces de seu desenvolvimento, incluindo a adoção de
programas de reeducação alimentar e ações educativas que estimulem estas práticas, pois muitos dos padrões
desta fase persistirão na fase adulta. Torna-se necessário então, desenvolver um programa de incentivo à
prática de atividade física e de reeducação alimentar com as crianças estudadas e suas respectivas famílias,
com o objetivo de reduzir as taxas de sobrepeso e obesidade encontradas e prevenir sua instalação nesta
população.
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RESUMO
Com uma alimentação saudável, sabor e consistência adequada conseguem-se realizar mudanças de hábitos alimentares
no idoso, que na maioria das vezes estão sendo alimentados de forma incorreta e por consequência adquirem problemas de
saúde, mas com um trabalho de reeducação alimentar há possibilidade de modificação em sua alimentação. Outra mudança
importante que ocorre no corpo do idoso são as alterações fisiológicas e as dietas erradas, as quais trazem consequências
negativas para saúde, a perda do paladar, por exemplo, é um fator a ser avaliado. Para ocorrer a mudança nutricional é
necessário para o idoso que haja um profissional especializado, o nutricionista terá a responsabilidade de fazer a mediação
do processo de aprendizagem e introdução alimentar, respeitando os aspectos de saúde, bem como aspectos culturais e
sociais do idoso. Portanto, a mudança do comportamento alimentar do idoso é um trabalho árduo, mas que pode ser
eficiente pelo empregador de estratégias dietético eficazes.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação. Reeducação alimentar. Idoso

INTRODUÇÃO
No processo de envelhecimento a importância da alimentação é comprovada por estudos epidemiológicos,
clínicos e de intervenção, entre outros, que têm demonstrado ligação consistente entre o tipo de dieta e o
surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, incluindo as doenças cardíacas coronarianas, doenças
cérebro- vasculares, vários tipos de cânceres, diabetes melito, cálculos biliares, cáries dentárias, distúrbios
gastrointestinais e várias doenças ósseas e de articulações. Dentro dos objetivos, pode-se destacar a
importância de entender o estado nutricional de idosos, pois há uma elevada prevalência de desvio nutricional
na população idosa, o qual vem sendo demonstrado por meio de diferentes estudos, onde a desnutrição, o
sobrepeso e a obesidade predominam sobre os indivíduos eutróficos.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão de literatura em que foram efetuadas buscas em bases de dados em ciências
da saúde – mais precisamente na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Saúde (LILACS) e na Medical
Literature Analysis and Retreviel Sistem (MEDLINE).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Evidencia-se que uma elevada prevalência de desvio nutricional na população idosa vem sendo demonstrada
por meio de diferentes estudos, onde a desnutrição, o sobrepeso e a obesidade predominam sobre os
indivíduos eutróficos. Esses resultados são decorrentes das condições peculiares em que os idosos se
encontram, seja no ambiente familiar, vivendo sozinho, ou em residência de Terceira Idade, agravadas pelas
condições socioeconômicas, pelas alterações fisiológicas inerentes à idade e pela progressiva incapacidade
para realizar sozinho as suas atividades cotidianas. Nesse contexto, os efeitos da alimentação inadequada,
tanto por excesso como por déficit de nutrientes, têm expressiva representação, o que reflete num quadro
latente de má nutrição em maior ou menor grau (CAMPOS et.al., 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O envelhecimento é um processo caracterizado por mudanças biológicas normais que ocorrem com passar da
vida. A qualidade de vida na terceira idade relaciona-se a diversos fatores do cotidiano.
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RESUMO
Os benefícios do aleitamento para a saúde do bebê são proteção contra alergias, contra doenças crônicas, saúde
bucal, etc. E para a mãe são recuperação pós-parto, efeito contraceptivo, proteção contra o câncer de mama, lactação e
saúde óssea materna. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os bebês devem ser exclusivamente amamentados por 6
meses, pois o leite é ideal para o lactente devido às suas propriedades nutricionais. O leite materno é considerado uma
vacina porque é completo, contendo carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais que são indispensáveis para a saúde do
bebê.
PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Aleitamento Materno; Benefícios do aleitamento.

INTRODUÇÃO
O aleitamento materno é uma etapa do processo reprodutivo feminino cuja prática resulta em
benefícios para a saúde da mulher e da criança envolvidas no processo da amamentação, com repercussões
positivas para a sociedade. Ao optar pela prática, a mãe além de prover o alimento ao filho, mantém
proximidade corporal repleta de sentidos para a relação mãe e filho (TAKUSHI et al., 2009).

METODOLOGIA
A coleta de informações foi realizada por meio de literatura e de artigos científicos em site oficiais
como: Scielo (biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros);
LILACS (mais importante e abrangente índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe) e
MEDLINE.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O leite humano é um fluido extremamente complexo que contém não apenas nutrientes em
quantidades ajustadas às necessidades nutricionais e à capacidade digestiva metabólica da criança, como
também fatores protetores e substâncias bioativas que garantem sua saúde e o crescimento e
desenvolvimentos plenos. O leite materno recebe três diferentes denominações: colostro, leite de transição e
leite maduro. Colostro é a secreção láctica inicial (1 a 7 dias após o parto), leite de transição (< 3 semanas) e
leite maduro (> 3 semanas) (EUCLYDES, 2005). Estimativas recentes quanto a diversas formas de ação e suas
consequências para a saúde da criança mostraram que a promoção do aleitamento materno exclusivo é a
intervenção isolada em saúde pública com o maior potencial para a diminuição da mortalidade na infância
(TOMA et al, 2008). A amamentação tem papel importantíssimo também para a saúde da mãe, sob vários
aspectos. Quando se amamenta, o instinto maternal é satisfeito e supre a separação abrupta ocorrida no
momento do parto, que pode até ocasionar depressão, amenizada pela formação de um ``cordão psíquico´´
duradouro que ocorre até a hora do desmame (ANTUNES et al., 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida é indispensável para a saúde do
bebe, prevenindo diversas doenças futuras, como obesidade, anemia, dislipidemias, hipertensão arterial,
diabetes mellitus, entre outras, além de ajudar no seu crescimento e desenvolvimento. É muito importante que
as mães sejam bem orientadas durante o pré-natal, a respeito da importância do aleitamento materno, tanto
para a saúde do bebe quanto para a saúde da própria mãe, pois muitas mães acabam não amamentando por
falta de informações ou por trabalharem fora e não terem tempo ou por mitos que ouvem nas ruas ou até
mesmo por medo de doer os seios. Como o leite materno é completo, não há necessidade de acrescentar
nenhum alimento complementar antes dos 6 meses de vida e após os 6 meses a alimentação complementar
deve ser oferecida.
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RESUMO
Alimentos funcionais são aqueles que além de fornecerem os nutrientes necessários, defendem e fortalecem o
organismo de várias doenças, auxiliando no crescimento e desenvolvimento do corpo humano. São considerados alimentos
funcionais alguns grãos, cereais, frutas, verduras, leite e derivados. Dentre os compostos presentes para que os alimentos
sejam considerados funcionais tem-se as vitaminas antioxidantes (A, E, e C), que reduzem os danos causados pelos
radicais livres. Os alimentos funcionais são consumidos e estão diariamente inclusos na dieta alimentar, por isso é
necessário mostrar a importância do consumo dos alimentos funcionais à saúde, principalmente das vitaminas
antioxidantes, além de esclarecer para população quais os alimentos que possuem essa propriedade.
PALAVRAS-CHAVE: alimentos funcionais, vitaminas, antioxidante.

INTRODUÇÃO
A funcionalidade é a propriedade dos alimentos que vai além de sua qualidade de fonte de nutrientes,
os alimentos funcionais possuem diversos nomes, em diferentes países, podendo ser chamados de
nutracêuticos, alimentos para uso médico, alimentos para uso saudável, alimentos de desenho entre outros
(CUPPARI, 2005). A alegação de propriedades funcionais é aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico
que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais
do organismo humano (BRASIL, 1999). Sendo assim os alimentos funcionais são uma nova tendência do
mercado alimentício, na qual estão roubando o espaço de produtos tradicionais e tendo uma enorme
possibilidade de crescimento (RAUD, 2008).

METODOLOGIA
Esse trabalho se trata de uma revisão bibliográfica e exploratória que foi embasada em livros, artigos
científicos, bases de dados eletrônicos e legislação vigente, sua coleta de dados foi realizada a partir de
informações já publicadas em sites oficiais como: Scielo, LILACS e MEDLINE.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As vitaminas são compostos orgânicos que estão presentes nos alimentos, sendo necessárias para o
crescimento, desenvolvimento e reprodução, são consideradas um grupo de micronutrientes essenciais que
apresentam características específicas (COSTA; ROSA, 2010). As vitaminas classificam-se em hidrossolúveis
ou lipossolúveis, porém, as vitaminas antioxidantes mais importantes são: vitamina A, C e E (OLIVEIRA, 2006).
Os alimentos, principalmente as frutas, verduras e legumes, também contêm agentes antioxidantes, tais como
as vitaminas C, E e A, a clorofilina, os flavonoides, carotenoides, curcumina e outros que são capazes de
restringir a propagação das reações em cadeia e as lesões induzidas pelos radicais livres (CABRAL; COSTA,
2008). Não existem evidências de que consumo de alimentos ricos em antioxidantes ao longo da vida acarrete
efeitos prejudiciais, e sim ao contrário, na qual há fortes evidências epidemiológicas de que estejam associadas
a um envelhecimento saudável e à longevidade funcional, tendo assim uma melhoria na qualidade de vida da
população (PEREIRA et al., 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alimentos funcionais são utilizados em todo o mundo devido a uma grande preocupação das
pessoas em relação a saúde, porém para serem considerados funcionais precisam demonstrar benefícios
fisiológicos e/ou reduzirem o risco de algumas doenças crônicas, e dentre os alimentos funcionais existem as
vitaminas antioxidantes, na qual as mais importantes são a A, C e E, que são capazes de combater os radicais
livres produzidos no organismo, são encontradas nas frutas, verduras e legumes, alimentos comuns nas
refeições diárias das pessoas. Sem a ingestão diária destas vitaminas, o sistema de defesa do organismo
humano não é completo. Por isso verificou-se que a ingestão diária destas vitaminas é importante para o ser
humano, para que se tenha uma melhora na qualidade de vida de quem as ingere e na saúde da população.
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RESUMO
A alimentação é um dos requisitos básicos para a saúde. O presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil nutricional
e os hábitos alimentares dos universitários que frequentam a Clínica de Nutrição da UNILAGO, bem como avaliar as
medidas antropométricas dos alunos, os motivos pelos quais procuram a clínica de nutrição e verificar a qualidade da
alimentação dos mesmos. Para tanto, foram examinados os prontuários dos pacientes de ambos os sexos com idade entre
18 e 40 anos, atendidos durante seis meses. Os hábitos alimentares foram avaliados através do questionário de frequência
alimentar. A análise dos dados foi feita através do Excel e apresentada em forma de gráficos.
PALAVRAS CHAVE: Alimentação Saudável, Orientação Nutricional.

INTRODUÇÃO
A alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, porque
contribuem para o crescimento e o desenvolvimento humano, melhorando a qualidade de vida da população
(BRASIL, 2008). Fisberg (2005) afirma que, em geral, o cidadão moderno se alimenta muito mais de comidas
com alto teor de açúcar, de sal e/ou de gordura do que frutas, legumes e vegetais, além disso, gasta poucas
calorias ao utilizar certos confortos (controle remoto, carro e máquina de lavar). Para Souza e Oliveira (2008) a
globalização e a positividade do cenário socioeconômico têm levado ao consumo de maior quantidade de
comida e/ou à escolha de alimentos com elevada concentração energética. Sendo assim, este trabalho visa
analisar os prontuários de pacientes atendidos por nutricionistas da Clínica-Escola da União das Faculdades
dos Grandes Lagos (UNILAGO), a fim de verificar seus hábitos alimentares.

METODOLOGIA
A pesquisa é de caráter exploratório e qualitativo, e pesquisa foi realizada por meio da análise dos
prontuários de 74 indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 40 anos, atendidos na Clínica de
Nutrição da UNILAGO, no período entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014. Foram avaliados os seguintes
dados: sexo, idade, objetivo da consulta, realização de práticas atividades físicas e Índice de Massa Corporal
(IMC). Os hábitos alimentares foram avaliados por meio do questionário de frequência alimentar.

DISCUSSÕES
Dentre os 74 indivíduos, 1 tem até 18 anos, 19 têm entre 18 e 21 anos, 40 têm entre 22 e 29 anos, 14
têm entre 30 e 40 anos. A análise mostrou que 3 pacientes têm baixo peso, 25 têm eutrofia, 29 têm préobesidade, 10 têm obesidade de grau I, 6 têm obesidade de grau II e 1 tem obesidade de grau III. Os dados
mostram que 2 homens e 3 mulheres apresentam risco cardiovascular. A pesquisa revelou que o consumo de
carboidratos é bastante alto: 84% comem arroz diariamente enquanto apenas 38% comem legumes
diariamente e 35% comem frutas diariamente. Na parte das leguminosas, 61% relatam comer feijão
diariamente. Com relação ao consumo de gordura, um número muito alto de pacientes consome óleo
diariamente (92%). Por outro lado, 46% dos pacientes consomem azeite diariamente. A margarina é consumida
diariamente por 32%, enquanto a manteiga nunca é consumida por 49%. Quanto à ingestão de açúcar, 32%
comem doces diariamente e 49% consomem açúcar diariamente, sendo que 70% nunca consomem adoçante.

CONCLUSÃO
Poucos universitários estão abaixo do peso (4%) e muitos estão acima do peso (62%). Apenas 34%
deles estão dentro dos padrões adequados. Isso representa um alerta para o risco da obesidade. Logo,
recomenda-se a diminuição do consumo de alimentos do tipo fast food, bem como a substituição de doces por
frutas. Espera-se que a justificativa de vida corrida não seja uma barreira para a realização de exercícios
físicos, pois os benefícios a médio e longo prazo compensarão a dedicação e o esforço.

REFERÊNCIAS
BOOG, M. C. F. Atuação do nutricionista em saúde pública na promoção da alimentação saudável. Revista
Ciência & Saúde, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 33, 2008.
BORGES, C. M.; LIMA FILHO, D. O. Hábitos alimentares dos estudantes universitários: um estudo qualitativo.
Seminários de Administração, São Paulo, n. 7, p. 01, 2004.
FEITOSA, E. P. S. et al. Hábitos alimentares de estudantes de uma universidade pública no Nordeste, Brasil.
Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 21, n. 2, p. 225, 2010.

DIABETES GESTACIONAL
SILVA, Fernando Corrêa, TEIXEIRA, Carla Somaio²
¹Graduando do Curso de Bacharelado em Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO),
São José do Rio Preto, S. P., f_correas@hotmail.com ; 2Professora de Nutrição da Instituição União das
Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, São José do Rio Preto, S.P., carlasomaio@gmail.com

RESUMO
O diabetes gestacional é caracterizado pela intolerância aos carboidratos acompanhada de hiperglicemia, com
início ou diagnóstico durante a gravidez. O tratamento inicial do diabetes gestacional consiste em orientação alimentar,
controlando o ganho de peso adequado e o controle metabólico.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação; Doença; Gestante; Gravidez; Nutrição; Saúde.

INTRODUÇÃO
Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2013-2014, foram determinados vários
fatores de risco para identificar à diabetes gestacional, destacando-se a idade, peso, histórico familiar, altura e
antecedentes obstétricos. É recomendável o rastreamento para todas as gestantes, independentemente da
presença de fatores de risco. A alimentação deve respeitar as necessidades metabólicas que ocorrem desde a
concepção. Isso porque, é possível diagnosticar a diabetes gestacional a partir da 24ª semana de gestação.
Essa doença é caracterizada pela intolerância ao açúcar durante a gravidez e pode afetar entre 5% e 10% de
todas as mulheres grávidas. Os sintomas são semelhantes aos do diabetes melito, com glicosúria e glicose
sanguínea elevada, além de aumentar a probabilidade de desenvolver pré-eclâmpsia (MAHAN, 2010).

METODOLOGIA
A pesquisa basear-se-á na revisão bibliográfica e exploratória, fundamentada em livros, artigos
científicos, bases de dados eletrônicos e legislação vigente sobre a gravidez e o diabetes gestacional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O diabetes gestacional consiste em diminuição da tolerância aos carboidratos acompanhada de
hiperglicemia, com início ou diagnóstico durante a gestação, atribuída a elevação dos níveis de hormônios
contrarreguladores da insulina, ao estresse fisiológico imposto pela gravidez e a fatores genéticos ou
ambientais (FILHO, 2011). De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes o tratamento inicial
do diabetes gestacional consiste em orientação alimentar que permite ganho de peso adequado e controle
metabólico. São recomendadas as mudanças dietéticas (restrição de calorias) e exercício moderado para
manter o peso apropriado. Se as concentrações de glicose não responderem às manipulações dietéticas será
usada a insulina (MAHAN, 2010). A intervenção nutricional deve ser planejada, pois a adaptação alimentar tem
que visar às necessidades específicas da gestante e os objetivos glicêmicos estabelecidos. Para tanto, a RDA
determina ser necessário um mínimo de 175g de hidratos de carbono por dia, com uma emissão menor no
almoço e maior em outras refeições (FILHO, 2011). Na maioria das mulheres que desenvolve diabetes mellitus
gestacional seu inicio é notado no terceiro trimestre de gestação e pelo menos ate seis meses após o parto
estas pacientes devem ser classificadas com a realização de uma curva de tolerância a glicose. A diabetes
gestacional complica cerca de 4% de todas as gestações, e sua detecção clínica é importante, uma vez que a
terapia apropriada reduz a morbidade e a mortalidade perinatal (LOPES, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alimentação equilibrada é importante para todas as pessoas, principalmente para as gestantes. Isso porque o
estado nutricional da mulher afeta diretamente o feto, podendo causar prejuízos no seu desenvolvimento e
crescimento. O acompanhamento pelos profissionais da saúde e pelo nutricionista é imprescindível, pois as
alterações físicas, metabólicas e hormonais que ocorrem com as grávidas devem ser assistidas. Assim sendo, a
gestante deve ser orientada e incentivada a adotar uma alimentação que satisfaça as exigências específicas
deste período. Também a prática de exercícios físicos diários contribui para uma vida saudável durante a
gestação.É importante frisar que os cuidados alimentares devem começar no período pré-gestacional e que as

recomendações médicas e nutricionais devem ser atendidas, a fim de que a saúde materna e do bebê sejam
protegidas.
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RESUMO
Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são causadas por agentes biológicos presentes no ambiente, corpo
humano, utensílios e matérias primas que penetram nos alimentos contaminando-os e causando danos ao organismo
humano quando ingeridos. Tendo como principais sintomas diarreia, febre, vômito e desidratação. Para garantir a
segurança alimentar é necessário implantar as boas práticas de fabricação de alimentos (BPF), com base na legislação
vigente. As BPFs são as práticas de organização e higiene que envolve todas as etapas, desde a seleção dos
fornecedores, até a oferta do alimento para o consumidor final. Os manipuladores de alimentos têm importante papel na
prevenção das DTAs, pois são os responsáveis em desenvolver de forma correta as BPF. Se apresentarem deficiência
quanto à manipulação adequada dos alimentos e higienização de utensílios e equipamentos, ocasionam a contaminação
do alimento durante a manipulação fazendo com que esse alimento se torne um risco à saúde do consumidor.
PALAVRAS-CHAVE: Boas Práticas de Fabricação, DTAs, Segurança Alimentar.

INTRODUÇÃO
As doenças transmitidas por alimentos são todas as ocorrências clínicas consequentes à ingestão
de alimentos contaminados por micro-organismos patogênicos, substâncias químicas, objetos lesivos, ou que
contenham em sua constituição substâncias tóxicas que chegam ao nosso organismo (OMS, 2002).
Alimentos contaminados por agentes biológicos são, entretanto, a maior causa das enfermidades
(NOTERMANS; VERDEGAAL, 1992). Para manter o controle higiênico-sanitário eficiente é necessário seguir
as leis estabelecidas pela ANVISA. Um dos instrumentos para a qualidade é a elaboração do manual de boas
práticas (MBP) que é fundamental para a produção de alimentos com qualidade, tanto do ponto de vista
nutricional quanto em relação à segurança alimentar (ANVISA, 2004). Sendo assim, o presente estudo tem
por finalidade, apontar possíveis fatores que possam provocar contaminação de alimentos e como preveni-la
conforme a legislação vigente.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão bibliográfica e exploratória, embasada em livros, artigos científicos, bases
de dados eletrônicos e legislação vigente que abordaram as boas práticas de fabricação e os riscos causados
com a sua ausência. A coleta de dados foi realizada a partir de informações já publicadas em site oficiais
como: Scielo (biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos
brasileiros); LILACS (mais importante e abrangente índice da literatura científica e técnica da América Latina
e Caribe).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pedro Escudeiro definia o alimento como toda substância que incorporada ou não ao
organismo, nele exerce a função de nutrição. (ASBRAN, 1991). Segundo o Ministério da Saúde
procedimentos incorretos de manipulação de alimentos podem causar as doenças transmitidas por alimentos
e água (DTA), ou seja, doenças em que os alimentos ou a água atuam como veículo para transmissão de
organismos prejudiciais à saúde ou de substâncias tóxicas. (BRASIL, 2013a). Com o objetivo de evitar a
ocorrência das DTA’s, é importante a aplicação das boas práticas (BP) que são conceituadas como normas e
procedimentos de higiene os quais devem ser obedecidos pelos manipuladores de alimentos desde a escolha
e compra da matéria-prima até o preparo e distribuição ao consumidor (BRASIL, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do presente estudo pude concluir a importância da implantação e utilização das técnicas de
Boas Práticas de Fabricação para qualidades dos alimentos produzidos e como quesito indispensável para
evitar a contaminação de alimentos, diminuindo assim a ocorrência de casos ou surtos de DTAs. As boas
práticas de fabricação são procedimentos que visam à qualidade do alimento desde o momento de escolha e
compra, até o momento em que o alimento será ingerido. Sendo assim é indispensável a sua implantação
para garantia de um alimento seguro.
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RESUMO
Este resumo abordará, de forma clara e objetiva, as principais fontes de prevenção e tratamento do câncer de
próstata. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer de próstata é a neoplasia maligna mais
frequente nos homens e o segundo maior causador de mortes no Brasil (SBU, 2008). Os sintomas mais
comuns do câncer de próstata são: diminuição do jato urinário, aumento da frequência miccional, jato urinário
intermitente, urgência urinária, incontinência e a presença de sangue na urina. Os tumores podem crescer de
forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte.
PALAVRAS-CHAVE: Próstata, sintomas, prevenção.
INTRODUÇÃO
Este levantamento bibliográfico tem como principal objetivo a informação. Trazer o conhecimento da doença
e seus aspectos clínicos, para que todos tenham acesso, de forma clara e resumida, as principais
características dessa patologia e suas formas de prevenção e tratamento.
CÂNCER DE PRÓSTATA – UM VERDADEIRO TABU ENTRE OS HOMENS
O câncer de próstata é um tumor maligno que ocorre quando as células sofrem mutação e se multiplicam
desordenadamente. Atualmente, com medidas adequadas de detecção precoce, pode-se diagnosticar o
tumor na fase inicial e com isso tratá-lo de modo curativo. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais
comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. É o sexto tipo mais comum
no mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de tipos de câncer. Para a
detecção do câncer da próstata é recomendado o acompanhamento anual a partir dos 45 anos com visita ao
urologista, toque retal e dosagem no sangue do antígeno prostático específico (PSA). O tratamento mais
indicado para este tipo de tumor dependerá do estágio da doença, a avaliação do PSA e a expectativa de
vida do paciente. De acordo com cada caso, pode ser indicada a cirurgia, a radioterapia e a braquiterapia. É
importante salientar que os hábitos alimentares também são bons aliados e estão relacionados a um efeito
protetor da doença, como o consumo de frutas e vegetais ricos em licopeno, como o tomate e a cenoura e
leguminosas como o feijão, a ervilha e a soja. Contudo, ainda nota-se um descaso da população masculina
com relação à fisiopatologia do câncer prostático, assim como sobre a importância em realizar medidas
preventivas para evitar o seu desenvolvimento. No entanto, superar o preconceito, o medo, e as barreiras
impostas à realização do exame preventivo do toque retal , assim como a desinformação dos homens com
respeito a esta patologia, ainda é uma realidade em nosso meio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso principal objetivo foi trazer o conhecimento dessa patologia que tem sido cada vez mais comum em
meio à população masculina. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já
que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento da expectativa de
vida é justificado pela evolução dos métodos diagnósticos (exames) e pela melhoria na qualidade dos
sistemas de informação do país.
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RESUMO
Este artigo trata da mediação no ambiente escolar, numa abordagem que envolve os principais personagens da
educação; sendo assim, o olhar desta pesquisa voltou-se para a relação tríade que engloba a família, a escola e o
docente, embora a atenção seja voltada principalmente para a intervenção e mediação do docente. O objetivo desse
artigo é entender o processo do atrito-violência. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, apesar de não ter sido
fácil encontrar referencial que ajudasse a definir parâmetros e objetivos norteadores para delimitar o alcance da
mediação nas instituições escolares. Adotamos as perspectivas teóricas encontradas em autores como Aquino (2000),
Candau (2002), Chrispino (2014), os quais afirmam que para mediar conflitos é preciso ter bom relacionamento com as
pessoas e que, no momento de mediar a questão discutida, o evento deve ser bem dialogado e bem resolvido para que o
conflito não torne a se repetir.
Palavras-chave: Mediação. Violência. Escola. Família. Trabalho docente.

INTRODUÇÃO
A mediação de conflitos na escola é um trabalho que discute a relação do conflito e da violência
dentro das escolas, uma vez que essa violência é reflexo da violência que existe na sociedade. O assunto
mediação dentro das instituições escolares envolve diretamente os professores, a escola com seus dirigentes
e toda a equipe de colaboradores, que também são educadores.O estudo desse tema se faz importante para
os profissionais da educação, porque o bom relacionamento permite a boa aprendizagem e, também, em um
ambiente saudável e harmônico, a participação da família na vida escolar do aluno se torna ainda mais
importante, pois o trabalho de mediação envolve todos os atores da educação, trabalhando em prol de uma
sociedade menos violenta.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, a partir da qual realizamos resumos e fichamentos.
Para a realização desta pesquisa, recorremos a autores como Chrispino (2007), Candau (2002), Aquino
(2000) e Abramovay (2004), que discorrem sobre o fenômeno da violência como um fato histórico-políticosocial, apontando para o fato de que deve haver uma mediação nas escolas para que a reprodução da
violência dentro da instituição seja interrompida, conduzida ou evitada por um mediador, quando esta for
ainda apenas um conflito.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Segundo Chrispino (2007, p. 15), conflitos são opiniões, interesses, ideias e sentimentos opostos
entre duas ou um grupo de pessoas. A partir disso, podemos afirmar que todos nós vivemos conflitos em
cada etapa da vida, desde os conflitos próprios da infância, da adolescência, até os conflitos da maturidade
que se distinguem entre conflitos intrapessoais e conflitos interpessoais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a mediação de conflito e violência escolar é possível por meio de diálogos,
participação do aluno nas propostas curriculares e de ações extra-curriculares, juntamente com a parceria
dos familiares, comunidade e secretarias. Deve-se envolver toda a sociedade, pois o aluno está inserido
nessa e deve participar dela como um todo, realizando atividades promovidas pelas secretarias de esporte,
saúde, cultura e artes.
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RESUMO
O presente artigo, em consonância com a geração dos nativos digitais, propõe um estudo sobre a utilização de games e
outras tecnologias de informação e comunicação no ambiente escolar como nova ferramenta de ensino-aprendizagem,
desenvolvendo uma interação entre professor e aluno, transformando a metodologia de ensino, tornando prazeroso e
produtivo o desbravar de conhecimentos. A presente pesquisa foi realizada com base em referências bibliográficas
diversas que ajudem a compreender os avanços tecnológicos que impactam de maneira direta o estilo de vida da criança
e do jovem estudante atual, modificando sua postura de mero espectador para um ativo participante com energia e
iniciativa para entender a melhor forma de ensinar os estes alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Nativos Digitais, Aprendizagem dos Nativos Digitais. Gerações Y e Z.

INTRODUÇÃO
A educação tradicional durante várias décadas reproduziu um sistema mecanizado.
Qual é o papel da nova pedagogia na transformação da sociedade e como as novas tecnologias
podem contribuir para melhorar o processo de aprendizagem dos nativos digitais?
Este estudo tem como meta trazer elementos para a reflexão e a partir deste elencar os problemas e
possíveis soluções para diminuir o abismo entre a educação tradicional e as novas tecnologias. A educação
mundial vem sofrendo significativas transformações com as incorporações de novas ferramentas, entre elas
as tecnologias digitais que precisam ser incorporadas de forma pedagógica no ambiente escolar para a
melhoria das condições de aprendizagens dos nativos digitais.

METODOLOGIA
O presente estudo se dará por meio de pesquisa bibliográfica, pretende analisar o perfil dos alunos
digitais para entender como se comportam e aprendem para, então, analisar e considerar quais os recursos
tecnológicos disponíveis e acessíveis à professores e alunos, além das escolas, para que se diminua a
distância didática entre os mesmo ao enriquecer a prática pedagógica, de forma a auxiliar na formação de
docentes melhor preparados para educar alunos mais participativos e autônomos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente trabalho inicialmente busca fontes de pesquisas na bibliografia do autor João Mattar, em
específico no livro Games em Educação, que levanta a problemática da educação tradicional frente as novas
tecnologias e a motivação de estudos por meio de jogos em que o aluno participa do projeto, além de autores
como Prensky, Pescadori, Paulo Freire, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Novas ferramentas podem ser utilizadas como recursos educacionais: games, computadores,
celulares, tablets, entre outros. Para isso, professores precisam estar bem preparados e envolvidos com as
evoluções tecnológicas. Os jogos eletrônicos, os programas de edição de áudio e vídeo, os aplicativos
presentes nos celulares, entre outros, devem ser utilizados com um objetivo claro, aproximando o conteúdo
trabalhado com a aplicabilidade no cotidiano. Para melhor ensinar aos nativos digitais é preciso modificar o
ambiente educacional para que se torne motivador, prazeroso e ao mesmo tempo responsável.
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RESUMO
Este trabalho pretende estudar a poesia como gênero literário, para compreender suas estruturas formais e
simbólicas. Em seguida, nosso interesse volta-se ao estudo das poesias infantis a fim de comprovar o valor artístico desses
textos, relacionando-os à sala de aula como um espaço significativo para o contato com esta manifestação textual, esquecida
em meio ao trabalho ostensivo com conteúdos pedagógicos tão somente. Nosso intuito é observar e comprovar os benefícios
que o contato com a poesia promove nos leitores infantis, já que desenvolve sua sensibilidade, criatividade e senso estético,
além de expandir suas redes cognitivas dado o caráter metafórico de seu discurso e composição.
PALAVRAS-CHAVE: Poesia. Ambiente escolar. Ensino. Leitor infantil.

INTRODUÇÃO
A poesia consiste em textos cujas palavras são trabalhadas artisticamente e ganham uma pluralidade de
significados, e quem os escreve utiliza-as como ferramentas para compreendermos ou revermos, ao ler, os
nossos sentimentos, questões da realidade que passam despercebidas aos nossos olhos ou até o sentido lúdico
do tema referido.Os textos literários cumprem um papel de organização de ideias e conhecimento de mundo por
meio do prazer da leitura fictícia, porém na poesia encontramos um encantamento e uma linguagem diferentes da
referencial. Conforme Valéry, “a poesia é uma arte da linguagem; certas combinações de palavras podem produzir
uma emoção que outras não produzem e que denominamos poética.” (1999, p.197). Portanto, a poesia é uma
atividade especial da linguagem verbal, ou seja, valoriza o texto na sua elaboração, mostrando ao leitor que tudo
pode acontecer dependendo da imaginação do autor e do leitor.
METODOLOGIA
O trabalho inicia-se por meio de um levantamento bibliográfico a partir do qual poderemos
contextualizar melhor o tema em questão. Em seguida, será feita uma leitura seletiva das obras teóricas que
servirão de base. Neste momento de leitura, serão realizados alguns resumos e fichamentos a partir dos
conceitos mais relevantes para o nosso estudo. Por fim, faremos uma revisão dos textos para que possamos
começar a elaborar as conclusões finais e, com isso, redigir um relatório no qual figurem os resultados
obtidos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Para desenvolver os conceitos que buscamos conhecer, estudamos obras como a de Abramovich (2004),
Literatura Infantil: gostosuras e bobices; Cunha (1991), Literatura infantil: teoria e prática; Moisés (1973), em A
criação Literária: Introdução à problemática da Literatura; Cortez (2003) Operadores de leitura da poesia; Candido
(1998) Estudo analítico do poema. Nessas obras, encontramos definições de poesia, as estruturas que a
compõem, além de reflexões que unem o mundo do poético ao universo da infância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da leitura, análise e reflexão a partir dos materiais teóricos e de discussões com a orientadora,
desvelamos o conceito de poesia como pertencente ao gênero lírico, cuja poesia nasce da necessidade de
expressão individual. O gênero lírico seria o poema enunciado em primeira pessoa ou primeira voz, caracterizado
como “eu lírico”, ou seja, o sujeito que pertence ao imaginário e ao inconsciente do autor, responsável pela voz
identificada nos textos; sua preocupação seria transmitir ao leitor uma visão singular do real, de seus estados de
alma. Também estudamos a poesia em sua constituição formal, como métrica, rimas e ritmo (nas construções
tradicionais) e a liberdade formal da poesia moderna. Iniciamos o estudo das poesias destinadas às crianças, suas
possibilidades, essência e construção.
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RESUMO
Nesta pesquisa, buscaremos levantar as ideias do pensador Rubem Alves sobre a educação, especialmente
sob a visão do professor, pesquisando obras, artigos, entrevistas e demais materiais por ele elaborados, a fim
de explicitá-los aos educadores. Entre as principais ideias do autor, estão as questões do desenvolvimento da
autonomia dos educandos por meio da busca de informações pela pesquisa e do trabalho efetivo com
questões que se relacionem ao real contato com o meio, despertando nos aprendizes o desejo e o prazer de
aprender.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Rubem Alves. Professor.
INTRODUÇÃO
Sobre seu modo de pensar, o próprio autor afirma: “Meu pensamento é poético. Recusa-se andar em linha reta.
Dança. Deleita-se em analogias.” (ALVES apud NUNES, 2008, p. 18). Para compor suas reflexões, o autor usa sempre
de exemplos da sua trajetória, ideias extraídas de suas leituras ou vivências; assim, quando entramos em contato com
suas obras, começamos a transformar o nosso pensamento e a fazer perguntas sobre as relações entre o
conhecimento/saber, professor/aluno, educação/escola que geram respostas para um conhecimento/contato mais
aprimorado sobre a educação. Passamos, então, a vê-la como incentivadora de opiniões, de perguntas, de pesquisa,
enfim, como um processo educativo que instiga o aluno a aprender a ver, a sentir, a conhecer o mundo a partir de um
percurso prazeroso e significativo. Segundo o autor: “A arte de pensar é a arte de fazer perguntas inteligentes. As
perguntas que fazemos revelam o ribeirão onde queremos ir beber.” (ALVES apud NUNES, 2008, p. 11).Assim, o objetivo
geral deste trabalho é Estudar o pensamento de Rubem Alves sobre educação, sobretudo do ser professor, por meio de
análise de sua obra, entrevistas e outras produções .

METODOLOGIA
O trabalho inicia-se por meio de um levantamento bibliográfico a partir do qual poderemos
contextualizar melhor o tema em questão. Em seguida, será feita uma leitura seletiva das obras teóricas que
servirão de base. Neste momento de leitura, serão realizados alguns resumos e fichamentos a partir dos
conceitos mais relevantes para o nosso estudo. Por fim, faremos uma revisão dos textos para que possamos
começar a elaborar as conclusões finais e, com isso, redigir um relatório no qual figurem os resultados
obtidos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Para que se possa compreender os estudos que caracterizarão o projeto, será necessário pesquisar
os dados em uma bibliografia inicial. Os livros são: Conversas com quem gosta de ensinar (2000), Filosofia
da educação: introdução ao jogo e a suas regras (2000), Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação
(2007), Ao professor com meu carinho (2004) e Corpo, linguagem e educação dos sentidos no pensamento
de Rubem Alves (2008).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As leituras e as pesquisas realizadas até o presente momento têm nos permitido entrar em contato
com pensamentos que nos conduzem a uma visão do professor como “educador dos olhos”, sendo uma das
tarefas da educação, segundo o autor, ensinar a ver; estimular a automia para que o aluno não se torne
“mendigo permanente” (2000, p. 20) sempre em busca de respostas já dadas ao invés de desenvolver
maneiras de possibilitar a competência para buscar novas trilhas e soluções para as questões que o cercam;
valorizar os conhecimentos do senso comum trazidos pelos alunos mas que os expanda, baseado no direito
de acesso aos saberes construídos pela sociedade ao longo dos tempos; levar ao desenvolvimento da
capacidade de pensar como pressuposto de liberdade e emancipação do sujeito.
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RESUMO
O presente trabalho busca discutir, as manifestações do fenômeno mais conhecido como Bullying, no
cotidiano escolar, que muitas vezes indiferente para os profissionais da educação, que trazem consequências
sérias, tanto para quem as cometem como para suas vítimas. O objetivo desse artigo é fazer uma abordagem
geral, um levantamento de dados sobre a temática, indicar formas de identificação para prevenir tal ato.
Palavras- chave: Bullying; violência escolar; dados estatísticos; psicologia da educação.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como o tema o bullying, que atualmente é um problema social mundial. O estudo desse
tema é de extrema relevância na área pedagógica, uma vez que refletimos sobre a importância da construção
de uma educação voltada para a paz de forma consciente. Outro motivo pelo qual a pesquisa justifica-se é
para que todos os envolvidos no processo educativo possam refletir sobre o papel da educação e do
professor frente a este fenômeno.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi baseada em pesquisas bibliográficas, em seguida, aplicamos um questionário
direcionado á alunos, professores e servidores, para fazer um levantamento de dados estáticos sobre o
fenômeno.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nossa pesquisa foi fundamentada tendo como base principal os estudos de Silva (2010), aplicamos a
pesquisa em campus, onde analisamos o fenômeno, diante do ambiente escolar, que foi nosso alvo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos estudos feitos, conclui-se que, tal fenômeno é de difícil solução, mas não impossível, pois
se família, escola e a sociedade estiverem unidos em conjunto, conseguiremos combater tal mal, pois,
segundo a breve pesquisa que foi feita em São José do Rio Preto, podemos comprovar se o educador está
tentando fazer um bom trabalho com a sala.
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RESUMO
A implantação da Pedagogia Social como disciplina na grade curricular das universidades brasileiras ou até mesmo
como curso de formação profissional, está em discussão entre os pesquisadores da área. Este trabalho busca
estabelecer um diálogo entre políticas educacionais e a formação do educador.
Palavra-Chave: Pedagogia Social, Pedagogia do Brasil, Formação do Educador, Campo de atuação.

INTRODUÇÃO
Com a Revolução Industrial e, consequentemente as transformações sofridas pela sociedade, surgiu a
Pedagogia Social. Esta é de suma importância para a articulação entre educação e sociedade. O pedagogo
social elabora e acompanha programas, projetos, estudos, planos da área, da educação escolar e não
escolar, priorizando atendimento às classes menos favorecidas. A Pedagogia Social tem a finalidade de
descobrir o processo educativo nas relações sociais e a fundamentação pedagógica na atividade social e da
comunidade.
METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica, com levantamento na biblioteca, discussões em grupo e pesquisas durante as aulas
de Sociologia para elaboração do conteúdo.
DISCUSSÕES
O propósito da Pedagogia Social é trabalhar com a educação do indivíduo na sua totalidade, não se
preocupando apenas com a educação formal, foi desenvolvida e reconhecida em países como: Alemanha,
França, Bélgica, Áustria entre outros. Nota-se que no Brasil, é pouco conhecida e há até mesmo quem
nunca ouviu falar. Observa-se, entretanto, que por características que lhe são próprias reflete as
transformações sociais, políticas e culturais que marcam os diferentes momentos e espaços históricos, o
que exige uma mediação com a situação concreta. No Brasil, Paulo Freire é uma das mais significativas
referências da Pedagogia Social, pois foi um educador com o pensamento de que a educação é a forma
mais importante pela qual o sujeito pode ser emancipado, principalmente os das classes mais vulneráveis,
por serem oprimidos e explorados pelos mais favorecidos. O campo de atuação do pedagogo social é
extenso, podendo trabalhar em hospitais, na área de assistência social, sócio cultural, vigilância sanitária,
meio ambiente, medidas socioeducativas, etc. Constata-se a necessidade de introdução de novos
conteúdos tanto para profissionais já formados, quanto para os que estão iniciando, com objetivo de
desenvolver habilidades para trabalhar a dimensão sociopedagógico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que há necessidade de aprofundar reflexões e diálogos sobre esta área, ampliando domínio de
conhecimentos teóricos e investindo em pesquisas na Pedagogia Social. Assim despertará interesse das
pessoas, ampliando o quadro de profissionais atuantes neste campo, visto que é de extrema necessidade e
está extinto.
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RESUMO
Estudo da biografia de Paulo Freire, vida e obra, suas principais contribuições para educação. Desenvolveu trabalhos na
área da educação popular, alfabetização de jovens e adultos e o desenvolvimento do método denominado método
freiriano.
Palavras-Chave: Paulo Freire. Biografia. Obra. Metodologia freiriana.

INTRODUÇÃO
Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921, morreu em São Paulo 2
de maio de 1997. Foi educador, pedagogista e filósofo brasileiro, considerado um dos pensadores mais
notáveis da história, é mundialmente conhecido. Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular,
voltada tanto para a escolarização, como para formação da consciência política. Foi o brasileiro mais
homenageado da história: ganhou 41 títulos de Doutor Honoris Causa de universidades como Harvard,
Cambridge e Oxford.
METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica realizada em grupo, iniciada e finalizada na biblioteca da União das
Faculdades dos Grandes Lagos, através de pesquisas em sites e livro.
FUNDAMENTAÇÃO TEORICA OU DISCUSSÕES
Por seu empenho em ensinar os mais desfavoráveis, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para
gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. Pelo mesmo motivo, sofreu a
perseguição do regime militar no Brasil (1964-1985), sendo preso e forçado ao exílio. O educador teve
influência do pensamento da corrente filosófica existencialista cristã, fenomenologia, dialética hegeliana e o
materialismo histórico. Essa visão foi aliada ao talento como escritor que o ajudou a conquistar um amplo
público de pedagogos, cientistas sociais, teólogos e militantes políticos. Sua prática didática fundamentava-se
na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a
realidade, em contraposição a denominada educação bancária, tecnicista e alienante: o educando criaria sua
própria educação, fazendo ele próprio o caminho, e não seguindo um já previamente construído; libertandose de chavões alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. Suas obras principais
são: Almanaque de Paulo Freire: Pedagogia do Oprimido, Educar para Transformar; Ação cultural para a
liberdade; A importância do ato de ler: em três artigos que se completam; Conscientização Teoria e Prática da
Libertação; Educação e Mudança; Educação como prática de Liberdade; Extensão ou comunicação?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Paulo Freire foi um grande escritor e educador na história do Brasil. Suas obras e sua forma de
educar são utilizadas por profissionais da área da educação até os dias atuais, sendo reconhecido
mundialmente, principalmente no exterior. Concluímos nossa pesquisa com o aprendizado de que, o
educador aprende quando ensina e o aluno ensina enquanto aprende.
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RESUMO
Este trabalho, através de uma revisão bibliográfica, visa esclarecer pelo estudo da abordagem sistêmica qual o
fundamento e a importância da psicoterapia de casal e sua validade quanto a facilitar a vida a dois principalmente quando
estão com problemas no casamento relacionados à infidelidade. O psicólogo nestas situações de traição tem fundamental
importância a desvendar na sua profundidade as reais razões da crise conjugal. A terapia de casal é importante para
analisar a situação dos cônjuges, e, ao longo do tratamento, ajuda a apontar os principais problemas da relação, e o
caminho para a solução.
Palavras- chave: Casamento. Cônjuges. Infidelidade. Psicoterapia de Casais.

INTRODUÇÃO
Com o tempo a família passa por constantes mudanças, devido ao processo consecutivo de
desenvolvimento. Através dos incontáveis períodos do ciclo de vida familiar o matrimônio forma o que causa
um maior número de transformações expressivas (MONTEIRO, 2001). Assim, o casamento também passa
por acontecimentos como desentendimentos, brigas, ciúmes e até traições. As relações extraconjugais
sempre estiveram presentes na história das civilizações. Apesar de desentendimentos e possíveis divórcios,
alguns desses casais procuram pela psicoterapia de casal como um caminho para a resolução do conflito ou
de fato ruptura da relação.
METODOLOGIA
Esse trabalho foi feito através de pesquisa bibliográfica, com a consulta de diversos autores e sobre o tema
casamento, traição e terapia de casal, onde serão utilizadas referências de artigos de sites e livros. A
metodologia adotada é a pesquisa qualitativa, onde foram feitas pesquisas, sendo o ano mais antigo de 1980,
e o mais atual de 2014, mostrando a importância da psicoterapia de casais aos casais que passaram por
infidelidade no casamento.

DISCUSSÕES
Na contemporaneidade, o matrimônio não está entre os principais projetos de vida do ser humano, mas
continua sendo almejado. Hoje em dia, ao invés de ser algo como meta a ser alcançada é considerado como
alguma coisa que pode acontecer a qualquer momento. (ZORDAN, FALCKE, WAGNER, 2009). De acordo
com Buriasco (2012), diversos cônjuges diante de conflitos acabam por crer que poderão achar em outros
parceiros a harmonia que desejam e acabam caindo na cilada da traição.Muitas causas são assinaladas e
que levam um indivíduo a ser infiel como, por exemplo, a traição compulsiva sem causa real, a falta de coisas
novas, a baixa autoestima e também o ato de vingar- se (Buriasco, 2012).O efeito no indivíduo que foi traído
e a primeira atitude é de raiva profunda e enorme mágoa interposta por fases de extremo desânimo,
sensação de falta de poder e desilusão. Mesmo na melhor relação, ela inicia uma fase em que some a velha
intimidade e é trocada por uma cruel falta de confiança e uma grande dose de descrença emocional
(MATARAZZO, 2012). A obrigação da terapia de casal não é com a conservação ou rompimento do
matrimônio, mas sim com a acessão da saúde emocional dos cônjuges (SILVA, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo mostrar a importância da psicoterapia de casal aos casais que passaram por
infidelidade no casamento, e pode ajudar na resolução do problema, sendo explicada a abordagem sistêmica,
sua função e contribuição.
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RESUMO
A violência sexual atinge cerca de 12 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro. No trabalho de Drezett
(2004) é descrito que nos EUA a cada 6 minutos ocorre algum tipo de violação sexual e que cerca de 25% das mulheres
já experimentou contato sexual não desejado ou não consentido durante a infância. No Brasil, o índice de exploração
sexual de crianças e adolescentes é alto, cerca de 500 mil jovens. Este número não é exato, visto que essa atividade não
é legalizada e coexiste na clandestinidade. A Lei Federal 8.069/90 – o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) coloca
a criança e o adolescente sob proteção total, concebendo-os como sujeitos de direitos sociais, políticos e jurídicos.

METODOLOGIA
Será realizada pesquisa documental direta de campo, quantitativo-descritiva, com foco em estudo
de verificação de hipótese e descrição de população. Será utilizado um questionário com perguntas fechadas
desenvolvido pela pesquisadora no intuito de levantar o perfil da classe de indivíduos entrevistados.

DISCUSSÃO
A exploração sexual é um fenômeno internacional que vitimiza indivíduos de todas as classes
sociais, etnias e gêneros, e diversos setores da sociedade trabalham para combater essa forma de violência.
No Brasil, segundo Dimenstein (1992), na década de 90 a Fundação Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência (FCBIA) indicava que existiam em torno de 500.000 meninas brasileiras vivendo na prostituição.
A prática do sexo por dinheiro difere do amor livre justamente por ter essa conotação de ser um serviço em
troca de pagamento e segundo Azevedo e Guerra (2000) não se pode destacar apenas um fator como
responsável pela prostituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo a literatura disponível, a exploração sexual é uma das conseqüências de abuso sexual
durante a infância, devido à condições externas e emocionais. Este trabalho tem a intenção de contribuir para
a produção de conhecimento sobre violência sexual infantil e levantar o perfil de profissionais do sexo de São
José do Rio Preto, a fim de investigar a ligação entre o abuso sexual na infância e a exploração sexual
posterior.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre a figura paterna e a dependência química, e quais
conseqüênciasa figura paterna pode gerar no sujeito de acordo com a vinculação estabelecida. As definições pertinentes
às questões paternas deste trabalho foram elaboradas mediante revisões bibliográficas por meio da ótica psicanalítica,
que evidencia a importância da qualidade das relações familiares como fonte de recursos internos para buscar um
equilíbrio psicológico na construção da personalidade do sujeito desde a primeira infância, e assim o preparando para
seus vínculos futuros. O fenômeno da adicção, relacionado à figura do pai ausente é o foco primordial deste trabalho. A
literatura consultada salienta que entender o déficit da figura paterna nos fornece a compreensão do individuo pela busca
do prazer na dependência química.

Palavras-chave:figura paterna, dependência química
INTRODUÇÃO
Durante a infância a criança vive um conflito entre o desejo incestuoso pela mãe e a rivalidade com o pai, com
quem traça uma disputa inconsciente pelo amor e a atenção da mesma. Quando o ideal de ego ou superego está se
estruturando, este substitui o desejo pela proibição. Portanto, desde cedo a criança é envolvida em ambientes
conflituosos que podem vir mais tarde ser algo mais efetivo na vida do indivíduo e no ambiente a ser inserido
(RAPPAPORT, 1981 apud FREUD, 1924).

METODOLOGIA
O estudo vigente foi elaborado por meio de uma pesquisa bibliográfica, onde a metodização utilizada para a
obtenção dos dados ocorre por meio da leitura e revisão de livros e artigos publicados na base de dados Scielo no ano de
2001 a 2014, propiciando a realização de uma análise do assunto em questão empregando a psicologia como ciência ao
contexto

DISCUSSÃO
Inicialmente, buscamos entender as fases do desenvolvimento infantil e a constituição da família com foco na
figura patriarca. Por seguinte, qual a função paterna no ambiente em situações de conflitos.Dentre as teorias identificadas
em nossa pesquisa para compreender a função paterna, devemos considerar inicialmente a combinação entre a
intensidade emocional e a intimidade pessoal que são características da vida em família. Nessas emoções se misturam
freqüentemente o amor e ódio; e são nestas relações que a estrutura psíquica do individuo se organiza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio do estudo do fenômeno das adicções à luz da psicanálise podemos entender de forma mais
transparente a grande complexidade que o circunda e as muitas possibilidades de observá-lo e discuti-lo sob o enfoque
desta teoria. Consideramos que os referenciais teóricos trazidos neste trabalho contemplaram os objetivos aos quais nos
propomos ao pensar essa pesquisa.Inicialmente, buscamos entender as fases do desenvolvimento infantil e a
constituição da família com foco na figura patriarca. Por seguinte, qual a função paterna no ambiente em situações de
conflitos.Dentre as teorias identificadas em nossa pesquisa para compreender a função paterna, devemos considerar
inicialmente a combinação entre a intensidade emocional e a intimidade pessoal que são características da vida em
família. Nessas emoções se misturam freqüentemente o amor e ódio; e são nestas relações que a estrutura psíquica do
individuo se organiza.
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RESUMO
O processo de luto implica a cura de uma ferida. Nesse mesmo luto, a causa do trauma, que é a perda de uma pessoa
amada, não pode ser esquecida. No luto normal a realidade acaba por predominar. Contudo, a sua assimilação não é
instantânea, em alguns casos infelizmente a pessoa enlutada desenvolve uma fixação obsessiva no objeto de vinculação
perdido, não conseguindo vencer uma ou várias fases do processo. Emerge, então, um comportamento considerado
doentio ou patológico, podendo apresentar-se de formas diversas, as quais vão desde o atraso do luto ou, inclusivamente,
da sua ausência até ao luto muito intenso e prolongado, associado a condutas suicidas ou sintomas psicóticos. Tendo em
atenção à importância do processo de luto no comportamento do indivíduo e no seu relacionamento com a sociedade, a
naturalidade da ocorrência do processo, a influencia dos sonhos, fantasias e religião, e da dificuldade da sua aceitação
social hodierna, esta pesquisa tem por objetivo realizar uma análise compreensiva do processo de luto. Para tal,
utilizamos como metodologia a revisão bibliográfica. E com base nos dados, fica evidente que a morte é um momento de
crise para aqueles que acompanham e tem de certo modo um apego aos falecidos e que intervenções devem ser feitas.
Concluiu-se, também, a necessidade de se estudar melhor a fenomenologia do luto, com pressupostos antropológicos,
sociológicos e teológicos.
Palavras-chave: Luto. Morte. Comportamento. Apego. Crise.

INTRODUÇÃO
Durante a nossa existência, somos obrigados a experimentar diversas perdas, umas mais simples, outras mais severas e
dolorosas. “Perder”, principalmente alguém amado, consiste muitas vezes em um momento de extrema dor e possível
desamparo, algo que para uma grande parte da população se traduz em desespero e outras reações emocionais e
físicas. Se não for bem elaborado, o luto pode vir a causar grandes prejuízos à vida do indivíduo.
Tal sofrimento clama por um olhar mais atento do profissional psicólogo e sinalizar os pontos negativos na vivência do
luto, além de Identificar os melhores meios e formas de intervenção, fazem parte do foco de estudo deste trabalho, uma
vez que constantemente as pessoas que visitam os consultórios de psicologia estão assoladas por doenças
psicossomáticas causados por sofrimentos emocionais decorrentes do luto na família e conseqüentemente buscam ajuda
para superar esse momento tão difícil.

METODOLOGIA
O presente estudo constitui-se numa pesquisa bibliográfica, onde a sistemática utilizada para a aquisição dos dados
ocorre por meio da leitura e revisão de livros e artigos, a fim de obter subsídios suficientes ao estudo em questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, buscou-se apresentar a importância da elaboração do luto na fase adulta de forma inculturada,
uma vez que, os sujeitos recebem grande influência do meio em que habitam, com suas culturas e interações sociais. A
experiência do luto na fase adulta não é facultativa, pois todo sujeito em algum momento de sua vida vai experimentá-lo.
Entretanto, o ser humano não pensa na própria morte, e como destaca Freitas (2000), a morte faz de nós, “meros
expectadores”, despreparados para a sua chegada.
Concluiu-se que uma vez alcançado pelo luto, o indivíduo deve elaborar a perda, pois caso não o faça o mesmo
tende a evoluir para uma patologia, algo que pode ser evitado com o suporte terapêutico adequado, além de uma boa
rede de apoio. A partir das informações colhidas, pôde-se concluir que os objetivos propostos foram atingidos, além das
expectativas, pois além de confirmar o objetivo inicial, o tema trouxe grande contribuição para a perspectiva profissional,
desvelando um belo horizonte dentro do exercício da profissão.
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RESUMO
Terapia Assistida por Animais (TAA) é um recurso que iniciou na Inglaterra em 1792 e que atualmente está voltada à
interdisciplinaridade e na busca da recuperação da saúde geral de pacientes em tratamento (CAETANO, 2010). O
objetivo geral da presente pesquisa é realizar um levantamento dos trabalhos de TAA desenvolvidos no estado de São
Paulo e identificar os benefícios dos mesmos. A coleta de dados será realizada por meio de uma revisão bibliográfica,
além das publicações informais. Acreditamos ser esta uma oportunidade de divulgar a relevância da TAA na recuperação
da condição orgânica e psíquica de pacientes, além de conscientizar a sociedade sobre a importância de mantermos um
olhar cada vez mais cuidadoso e respeitoso em relação aos animais.
PALAVRAS-CHAVE: Terapia Assistida por Animais, Benefícios, Instituições

INTRODUÇÃO
Para que a TAA apresente um resultado satisfatório é fundamental a intervenção de uma equipe
multi e interdisciplinar adequadamente treinada (MACHADO; ROCHA; SANTOS, 2008). Por meio desta
terapia o animal é geralmente utilizado com o objetivo de restabelecer o bem estar e a auto-estima dos
pacientes (PEREIRA; PEREIRA; FERREIRA, 2007). O objetivo da presente pesquisa é realizar um
levantamento dos trabalhos de TAA existentes no estado de São Paulo e identificar os benefícios alcançados
por eles em prol da recuperação da saúde geral de pacientes em tratamento em instituições.
METODOLOGIA
A coleta de dados sobre os trabalhos de TAA existentes no estado de São Paulo será realizada por
meio de uma revisão bibliográfica, além de publicações informais como em canais televisão e revistas. A
aquisição dessas informações acontecerá em um prazo estimado de 6 meses e os resultados serão avaliados
pelas pesquisadoras de forma quantitativa e qualitativa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No Brasil a TAA foi iniciada pela psiquiatra Nise da Silveira em 1955, quem nomeou a função dos
animais como co-terapeutas (VOLPI; ZADROZNY, 2012). Estes geralmente são utilizados com o objetivo de
restabelecer o bem estar e a autoestima dos pacientes em tratamento (PEREIRA; PEREIRA; FERREIRA,
2007).kawakami e Nakano (2002) verificaram que a TAA auxilia no aumento das células de defesa do corpo,
na diminuição do uso de medicamentos e conseqüentemente do tempo de internação dos pacientes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos através desta pesquisa, colaborar para a conscientização da sociedade em cuidar dos
animais, além de divulgar as diversas contribuições da TAA como a maior adesão dos pacientes aos
tratamentos, menores gastos com medicamentos e internações; e conseqüentemente restabelecimento físico
e psíquico do doente em menos tempo.
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RESUMO
Definimos identidade de gênero e como a pessoa se identifica, podendo obedecer ao seu gênero que é de seu
nascimento ou não, se tornando totalmente diferente do sexo nascido. Identidade de gênero e orientação sexual são
diferentes e não se misturam. Orientação sexual é para onde seu desejo pelo outro é orientado e a identidade de gênero
é como você se considera. O objetivo deste trabalho é relatar as trajetórias das vidas dos participantes para identificar em
que momento iniciaram sua identificação. A pesquisa é de um caráter qualitativo. Foram avaliadas sete pessoas, entre
heterossexuais e homossexuais do sexo masculino e feminino. As entrevistas continham questões semiabertas para
investigar a constituição da identidade sexual. Com base nos relatos dos participantes, foi possível contribuir para futuros
estudos de casos e obter uma visão mais ampla, compreendendo melhor o assunto e proporcionando aos profissionais
que atuam na área um aumento do conhecimento.
Palavras-chave: Identidade / gênero / homem / sexualidade.

INTRODUÇÃO
Os sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, homossexuais. Suas identidades são
sempre construídas e não é uma escolha, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento de
vida. As identidades são instáveis para alguns e estáveis para outros, não é possível fixar em um único
momento, como nascimento, adolescência ou a maturidade.

METODOLOGIA
A entrevista tem uma grandeza de caráter semiestruturado sendo realizada em um único momento
com cada participante. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, seguindo rigorosamente o
relato de cada participante, com o intuito de preservar o sigilo. Os dados foram analisados da forma
qualitativa.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
Foi abordado o que é gênero, identidade de gênero e orientação sexual, pois são diferentes e não
contém os mesmos significados. Buscando compreender o grupo homossexual e heterossexual e suas
trajetórias de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, há diferenças significativas entre o grupo homossexual e o grupo heterossexual, por
exemplo, como eles mostram suas capacidades e permanência em sua orientação sexual e de gênero da
mesma maneira como cada um se identifica.
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RESUMO
São cada vez maiores os números de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem chamam a atenção por tais
dificuldades estarem ligadas a outros problemas comportamentais e emocionais. Tanto em adultos, quanto em
adolescentes e crianças, a depressão é uma patologia difícil de ser identificada e diagnosticada. Segundo Stevanato
(2003), crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem podem também apresentar um autoconceito negativo e
não desenvolver corretamente habilidades sociais, problema esse que costuma acompanhá-la por toda a vida escolar.O
fracasso escolar freqüentemente é justificado responsabilizando a escola, ou a família ou o próprio aluno e suas possíveis
patologias. Estudos mostram que o problema é na verdade global, e que deve ser acompanhado tanto pela escola,
quanto família e sociedade, em todos os aspectos. O objetivo do estudo é investigar sintomas depressivos e o
autoconceito em crianças com dificuldades de aprendizagem.

METODOLOGIA
Será realizada pesquisa direta de campo, quantitativa-descritiva. Serão utilizados os testes BDI-II
Inventário de Depressão de Beck e Escala de Autoconceito Infanto-Juvenil EAC-IJ.O BDI-II tem por objetivo
medir a intensidade de sintomas de depressão e avaliar sentimentos subjetivos e autopercepções, que são
aspectos importantes para auxiliar no diagnóstico formal da depressão. A Escala de Autoconceito InfantoJuvenil tem a finalidade de avaliar com maior precisão os diferentes níveis de autoconceito da criança e do
jovem em diferentes contextos sociais nos quais está inserido.Os testes serão realizados com 80 crianças da
rede municipal de ensino.

DISCUSSÃO
A aprendizagem é um processo necessário e universal para o desenvolvimento de funções
psicológicas culturalmente organizadas e particularmente humanas. Dificuldades de aprendizagem
acompanhadas de um quadro depressivo podem não só agravar a dificuldade, como também prejudicar o
desenvolvimento psicossocial da criança. A proposta atual para estudar o fenômeno do fracasso escolar gira
em torno de uma compreensão da não aprendizagem, deixando de apenas buscar uma justificativa para tal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudos mostram correlação entre sintomas depressivos e dificuldade escolar, além de baixa auto-estima.
Os resultados serão apresentados posteriormente, mas pode-se concluir a importância de investigar esses
aspectos emocionais para promoção de intervenções adequadas.
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RESUMO
O câncer de próstata caracteriza-se pelo significativo aumento da próstata, sendo que raramente apresenta sintomas.
Todavia, nos casos sintomáticos, o paciente queixa-se de dificuldade para urinar, diminuição do jato urinário, dentre
outros sintomas que despertam a atenção do paciente. O presente estudo tem como objetivo identificar os efeitos
psicossociais do câncer de próstata, sobretudo, da prostatectomia radical, a qual caracteriza-se por um método cirúrgico
extremamente evasivo que propicia lesões e traumas físicos e psicológicos necessitando de atenção redobrada ao
assunto.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer de Próstata, prostatectomia radical, psicologia, psicossocial.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo identificar os efeitos psicossociais da prostatectomia radical em
pacientes do câncer de próstata (CP). A pesquisa será uma revisão sistemática de literatura, por meio de
levantamento de dados. Dentre os tratamentos para o CP, o mais indicados é a prostatectomia radical, um
método de intervenção invasivo que pode resultar em seqüelas que envolvem aspectos fisiológicos e
psicológicos. Sendo assim, o papel do psicólogo é considerado fundamental neste processo, no período que
antecede a cirurgia, utilizando a psicoeducação com foco na desmistificação de crenças limitantes, bem como
no esclarecimento de dúvidas do paciente. No período pós-cirúrgico, o trabalho do psicólogo está voltado à
reabilitação associado à uma rotina saudável e o manejo adequado de situações de ordem física e
emocional. (MACÊDO, 2008).

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica levantada em bases de dados científicos, tais
como, google, google acadêmico, scielo, Bireme, BVS e base de dados do Instituto Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva (INCA), dentre outros livros. Foram incluídos no estudo, os artigos publicados no
período de 2005 à 2014.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Um dos tipos de cânceres que tem crescido consideravelmente é o câncer de próstata. Os dados
apontam índices alarmantes nos últimos tempos, o que coloca o quadro clínico no centro das preocupações
da saúde pública. As melhorias nos métodos diagnósticos vêm permitindo a descoberta precoce da doença, o
que proporciona diagnósticos com dados mais reais e precisos ( LOPES, IYEYASU, CASTRO, 2008).
Dentre os órgãos particulares advindos da próstata, outro importante é o esfíncter uretral externo, um
músculo responsável por contrair o canal e impedir o rompimento e o vazamento da urina. Com
procedimentos cirúrgicos invasivos e radicais, como por exemplo, a prostatectomia, esse músculo é
enfraquecido, e dependendo do grau que é atingido favorece extremamente a perca involuntária do controle
urinário, denominada de incontinência urinária. Quando a próstata está adoecida, os sintomas na grande
maioria das vezes serão identificados pela dificuldade de expelir a urina, devido a sua localização. (SROUGI,
2009).No pós-operatório, algumas complicações decorrentes da intervenção cirúrgica incluem a incontinência
urinária e disfunção sexual, além de fatores psicológicos, que são afetados devido ao comprometimento da
qualidade de vida do paciente. É fundamental que o paciente seja orientado sobre possíveis alterações que
irão acontecer decorrentes da cirurgia, ainda no período pré-operatório(SALDANHA, SILVA, SÁ,
FERNANDES, LIRA, LOPES, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando o paciente sofre de doenças crônicas e incapacitantes como o câncer, não é somente o
corpo que adoece, mas o indivíduo como um todo. O grande desafio é adequar as mudanças físicas,
psicológicas e sociais. Dentre as problemáticas e queixas freqüentes está a dor, compreendendo não apenas
a dor física na região acometida pela neoplasia (no caso do CP), mas a dor emocional que envolve os
prejuízos sociais e familiares, fato que justifica o papel do psicólogo nessa demanda (PORTNOI, 2014).
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RESUMO
O trabalho discute a influência do gênero e motivos na escolha profissional entre universitários. Portanto, a discussão
parte da análise de respostas obtidas através de um instrumento que propõe levantar os motivos relacionados à escolha
profissional nos cursos de Enfermagem, Pedagogia, Serviço Social e Psicologia. Fatores como de ordem econômica,
política, ideológica, religiosa, social, educacional, familiar, e fatores de aspectos relacionados ao desenvolvimento dos
indivíduos, como: a genética, experiências pessoais, aptidões, valores, entre outros, tendem a influenciar na escolha. A
orientação profissional ajuda o indivíduo a solucionar dificuldades referentes a escolha de uma profissão ou progresso
profissional. O gênero é construído socialmente, percebidas entre os sexos, que compreende e organiza a sociedade,
criando uma divisão sexual do trabalho, ou seja, as relações entre homens e mulheres e entre si mesmos, o que se traduz
em cultura, em ideologia e se manifesta em cada sociedade de modo diferente, segundo história de cada individuo.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero, escolha profissional, ingressos, orientação profissional.

INTRODUÇÃO
Com o crescimento da mulher no mercado de trabalho, nas esferas políticas, e com a desigualdade salarial entre os
homens, permitiu o crescimento da mulher na área acadêmica, adquirindo autonomia, e cada vez mais ganhando o seu
espaço (HOFFMAN e KAGEYAMA, 1986) e (BARROS & JATOBA & MENDONCA, 1995). A partir da industrialização e a
falta de mão de obra qualificada, houve a necessidade de realizar grandes mudanças no sistema educacional, na época
do governo Getúlio Vargas, criando as diretrizes educacionais, possibilitando mais a frente, a criação da primeira
universidade em São Paulo. Com esta nova ascensão profissional, necessitou-se de pessoas certas para lugares certos,
com isso a psicologia inseriu nesta demanda buscando atender estas necessidades (BOCK, 2003). A atuação do
psicólogo, além de possibilitar conhecimentos psicológicos (Ragonesi, 1997), é um profissional que presta ajuda ao
individuo que necessita solucionar problemas relativos a escolha profissional (FERREIRA, 1986).

METODOLOGIA
A metodologia adotada é pesquisa de campo, quantitativa e qualitativa, respectivamente. O levantamento de dados
ocorreu por meio da aplicação de um questionário investigativo, que contém questões de múltipla escolha.
Publico Alvo: ingressantes dos cursos de Pedagogia, Psicologia, Enfermagem e Serviço Social, totalizando 72
estudantes. Local de Realização: Faculdades Unilago. Os ingressantes foram cientes do objetivo da pesquisa, logo
depois foi entregue o TCLE e o questionário investigativo.

DISCUSSÕES
A pesquisa contou com os ingressantes dos cursos citados anteriormente, na qual foi possível identificar um maior
numero do sexo feminino de todas as graduações. Identificamos que a maioria dos ingressantes estudaram em escola
pública, e outro fator importante é que as maiorias dos alunos dos cursos pesquisados não submeteram ao serviço de
Orientação Profissional. Em relação aos motivos que levou a escolher tal profissão enquadrou-se nas aptidões,
necessidade de cuidar do outro e satisfação e identificação pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
.As profissões que remetem o cuidado, educação e atenção concentra-se um número maior de mulheres, como
identificado nos cursos de Enfermagem, Pedagogia, Serviço Social e Psicologia. O gênero interfere nesta escolha, pois é
construído sócio culturalmente, em que a menina lhe é ensinada a se comportar de uma maneira, e os meninos de outra
maneira, desta forma nascemos biologicamente como homem e mulher, mas com o desenvolvimento sociocultural e por
meio das relações primárias, cria e recria uma divisão sexual do trabalho, reproduzindo desde a infância, até a fase
adulta. Os resultados demonstrados na pesquisa confirma a teoria sobre o gênero, a necessidade do psicólogo escolar
nas escolas, devido a falta de atendimento por este profissional aos jovens ao se ingressar na área acadêmica, fazendo
com que a decisão seja mais coerente possível.
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RESUMO
A presente pesquisa busca caracterizar como e quais são os impactos que o estresse familiar causa em crianças autistas,
a fim de melhorar as diversidades inseridas no âmbito familiar e suas relações.
O objetivo geral deste estudo é analisar como o estresse familiar influencia no comportamento de crianças autistas.
Palavras-Chave: Autismo; Impactos; Estresse Familiar; Qualidade de Vida.

INTRODUÇÃO
De acordo com a Classificação Internacional de Doenças CID-10 (OMS, 1993), o Autismo é considerado um Transtorno
invasivo do Desenvolvimento (TID), no qual, se caracteriza por anormalidades qualitativas que se relacionam diretamente
nas interações sociais recíprocas e nos padrões de comunicação.O estresse pode ser acarretado muitas vezes em
decorrência de algum determinante no âmbito familiar. (Lipp, 2000).A família apresenta alterações em seu clima
emocional e interrupções de suas atividades rotineiras. (Assumpção Jr. e Sprovieri, 2000).

METODOLOGIA
Essa pesquisa se pauta na revisão bibliográfica de cunho qualitativo.
A leitura mais antiga refere-se ao ano de 1993, sendo a mais atual ao ano de 2013.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
O Autismo caracteriza-se por ser um distúrbio global do desenvolvimento infantil, no qual pode progredir com o passar
dos anos. As origens características deste distúrbio ainda não são conhecidas. (Guerreiro e Rocha, 2006).
De acordo com Lipp (2001), o estresse pode ser derivado de dois fatores: externos e internos. No fator externo há uma
atenção maior para o meio em que o individuo está inserido. Já no fator interno a atenção é voltada para as distorções
cognitivas, ou seja, a maneira imprópria que o individuo tende a julgar e refletir sobre questões diárias e suas
perspectivas. Para Fávero e Santos (2004), a família da criança com Autismo apresenta quadros de estresse e tensão
emocional de origem externa e interna, pois encontram-se com uma sobrecarga de cobranças e afazeres, devido às
circunstâncias que exigem mudanças emocionais e psíquicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo autista, por mais que haja limitações, é capaz de aprender e ensinar. Buscar profissionais capacitados, psicoterapia,
suporte social e familiar, um âmbito educacional adequado, procurar saber mais sobre o Autismo, seus desafios, seus
progressos e suas limitações, faz com que a família entenda melhor esse mundo particular em que a criança vive, e,
entendendo-o melhor, oferecer uma melhor qualidade de vida a ela.
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O IMPACTO DA INTERVENÇÃO PSICOLOGICA EM PACIENTES OSTOMIZADOS POR
CÂNCER
OLIVEIRA, Fernandes Thaís Regina - Graduanda em Psicologia na instituição de ensino UNILAGO, São José
do Rio Preto/SP, e-mail: tha.isfernandes@hotmail.com
SABINO, Alini Daniéli Viana – Coordenadora e Docente do curso de Psicologia da UNILAGO, Mestre em
Ciências- USP/Ribeirão Preto/SP, e-mail: alinisabino@hotmail.com

RESUMO
Pacientes com neoplasias colorretais podem ser submetidos à ostomia, um procedimento cirúrgico que resulta em
transformações físicas e psicológicas (GEMELLI & ZAGO, 2002). Este estudo buscou identificar o impacto da intervenção
psicológica em pacientes ostomizados por câncer, bem como identificar os efeitos do atendimento sobre os sintomas
depressivos e ansiosos possibilitando melhor qualidade de vida. Foram colaboradores deste estudo, pacientes
ostomizados com diagnóstico de câncer colorretal, com idade entre 18 e 80 anos. Para a coleta dos dados foi utilizado
um protocolo elaborado para o estudo, Inventário Beck de Depressão (BDI) e Inventário Beck de Ansiedade (BAI). Foram
realizadas sessões de intervenção buscando minimizar o impacto da doença. Os resultados obtidos antes e após a
intervenção psicológica indicam a importância e eficácia do acompanhamento psicológico em pacientes ostomizados por
câncer para remissão dos sintomas emocionais, os quais podem alterar o curso da doença.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer; Ostomia; Depressão; Ansiedade.

INTRODUÇÃO
A experiência de ser ostomizado por câncer conduz as pessoas a viverem situações que afetam os
significados que elas dão a si próprias, à doença e a sua própria existência. Nesse contexto de adoecimento
observa-se dois significados culturais importantes: o câncer que carrega o estigma da morte e sofrimento; e a
ostomia, mutilação física que traz inúmeras consequências. O presente estudo buscou identificar o impacto
da intervenção psicológica em pacientes ostomizados por câncer.

METODOLOGIA
Este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes
Lagos e aprovado estando de acordo com a Resolução CNS 466/12. Para a coleta de dados foi utilizado um
protocolo elaborado para o estudo, Inventário Beck de Depressão (BDI) e Inventário Beck de Ansiedade
(BAI). Participaram do estudo, pacientes com câncer que foram submetidos à ostomia, de ambos os sexos,
com idade entre 18 à 80 anos, cadastrados na Associação dos ostomizados de São José do Rio Preto e
Região (AORP). Os dados coletados, após assinatura do Termo de Consentimento Informado PósEsclarecido, foram analisados segundo o método quantitativo em pesquisa.

DISCUSSÕES
Pacientes com câncer portadores de ostomias intestinais tem risco elevado de desenvolver
transtornos de humor. Entretanto, o humor deprimido ou ansioso pode comprometer a saúde física e mental,
piorando o prognóstico, influenciando na evolução da doença e na redução da qualidade de vida do paciente
(SOUZA et al, 2013). A intervenção psicológica apresenta um impacto positivo na diminuição dos sintomas
depressivos e ansiosos, auxiliando na utilização de estratégias de enfrentamento que facilitam o manejo e a
adaptação à nova situação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados iniciais indicaram a presença de sintomas de depressão e ansiedade em níveis
elevados entre pacientes com ostomizados por câncer. No entanto, após a realização do acompanhamento
psicológico foi possível observar uma diminuição significativa de sintomas depressivos e ansiosos. Os
resultados indicaram a importância significativa do acompanhamento psicológico em pacientes com ostomia e
câncer, promovendo um trabalho com foco na remissão de sintomas e do sofrimento do paciente.
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O PAPEL DO PSICÓLOGO NA PREPARAÇÃO DO POLICIAL MILITAR FRENTE A RESERVA
REMUNERADA - CPI – 5
FAQUIM, Ana Karina SP; (Estudante de Psicologia, UNILAGO, São José do Rio Preto – SP, karinafaquim@hotmail.com)
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RESUMO
O trabalho do policial militar caracteriza-se pela exposição do profissional a pressões de ordem psicológica,
social, política, estando frequentemente exposto a um nível altíssimo de estresse, desempenhando funções com
momentos de agressividade e tensão. A exigência deste equilíbrio leva a um cansaço, desgaste físico e mental. Este
profissional carrega em seu papel a responsabilidade de promover o bem estar da população, mantendo a calma, controle
e coerência em suas ações. A polaridade, expectativa versus limitação, favorece um intenso gasto de energia, na busca
pela manutenção de estereótipos e representações, reforçando a imagem de força e imunidade. Tais representações em
muito contradizem suas experiências corriqueiras de impotência, não saber e fragilidade. A dinâmica do militar é bastante
peculiar, como: privação de sono, perspectivas pessimistas, perigo constante de morte, relação hierarquizada rígida,
responsabilidade de garantir a convivência pacifica e harmoniosa da população. Neste contexto peculiar viu-se a
necessidade de verificar como este profissional se percebe frente a aposentadoria, por ser uma fase de grandes
mudanças, considerando sua história na relação com seu grupo social a qual pertence. Sua identidade como pessoa, ser
social. Surge então a reflexão sobre o papel do psicólogo na preparação do policial para aposentadoria através de um
programa de conscientização para essa nova fase de vida.
Palavras-chave: policiais militares – aposentadoria – inatividade – psicólogo

INTRODUÇÃO
Segundo Antunes (2005) O trabalho colabora para a construção do ser social, uma vez que o homem se
produz e reproduz pelo trabalho. No dia-a-dia do trabalho que o sujeito se torna social, diferenciando-se das outras
espécies. Assim,a perda do vinculo, com tudo o que representa “estar trabalhando”, pode ter influência na identidade
pessoal, uma vez que a aposentadoria acarreta modificações nas relações instituídas entre o individuo e o sistema social.
A aposentadoria traz para os indivíduos um conjunto de perdas que eram valores importantes, tais como o
convívio com os colegas, o “status” social de pertencer a uma organização, o poder de exercer influência sobre os outros,
assim como a própria rotina enquanto referencia de existência (UVALDO, 1995).Sendo a aposentadoria uma fase de
grandes mudanças ela poderá gerar ansiedade no policial militar considerando-se sua história na relação com o grupo
social ao qual pertence.Sua identidade ,como pessoa e como ser social, pode ficar ameaçada.Diante deste contexto,
surge então a reflexão sobre o papel do profissional da psicologia na preparação do policial militar para a
inatividade/reserva remunerada.

METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido através de estudos exploratórios, por meio de pesquisa bibliográfica.As fontes
utilizadas foram livros, artigos científicos, teses. Artigos e Teses foram acessados nas bases de dados Scielo, Bireme,
Medline, Lilacs , Pepsic e Biblioteca Digital UGF da América Latina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o desenvolvimento deste trabalho observamos que o assunto em questão é pouco discutido, há uma
escassez de material disponível para estudos referente ao tema proposto. Esperamos colaborar para conscientização e
importância de um programa preparatório para a transição de uma vida ativa para a inatividade/reserva remunerada do
policial militar.
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O RELACIONAMENTO DAS GERAÇÕES: BABY BOMMER, X, Y E Z NO AMBIENTE DE
TRABALHO.
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RESUMO
Em um contexto de competitividade, dinamismo e mudanças aceleradas, as gerações Baby Bommer, X, Y e Z (conjunto
de pessoas nascidas na mesma época) estão no foco de estudos e desenvolvimentos de novas teorias organizacionais.
Nas empresas, isso remete a pessoas de diferentes idades, costumes, valores, crenças, formas de agir e de pensar que
se mesclam dentro das organizações trocando experiências e vivenciando conflitos.
Diante do cenário apresentado o papel da gestão de pessoas se tornou mais estratégico e dinâmico, buscando uma maior
humanização e aproximação dos integrantes das gerações dentro das organizações.
As organizações dependem de seus colaboradores para alcançar o sucesso e a posição que almejam, fazendo se
necessário um trabalho de desenvolvimento das relações interpessoais.
Palavras-chave: Gerações Baby Bommer, X, Y e Z, Ambiente de trabalho, Gestão de pessoas.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho vai levantar as características mais importantes das Gerações Gerações Baby Bommer, X, Y
e Z, analisar as relações existentes entre elas no ambiente de trabalho e a atuação da gestão de pessoas frente a este
cenário.

METODOLOGIA
A pesquisa se pauta na revisão bibliográfica, tendo com base livros e sites de pesquisas cientificas.

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como base analisar as relações existentes entre as gerações baby boomer, x, y e z no ambiente
de trabalho e a atuação da gestão de pessoas frente a essas relações. Dentro das organizações o conflito é visto como
uma ocorrência natural, sendo os seus motivos os mais diversos diante de gerações com valores, crenças, formas de agir
e de pensar diferentes se fundindo no ambiente de trabalho. Como comprovado bibliograficamente não só por este
estudo, mas também por outros, os conflitos sempre existirão, e cabe a gestão de pessoas administrar os conflitos
existentes. As gerações nos mostram diferenças comportamentais vivenciadas no ambiente de trabalho que acarretam
novos desafios no desenvolvimento de outras formas de organização e modelos de gestão. Finalmente firmar-se o
desafio de criar planos que possam extrair todo potencial de cada individuo independente de geração e que tenham por
objetivo promover a melhora do clima e cultura organizacional, o aprimoramento de suas competências e o crescimento
dos colaboradores em relação a satisfação e motivação para alcançar objetivos em comum a todas gerações.
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O SUPORTE FAMILIAR COMO FONTE DE APOIO NO TRANSTORNO DA ANOREXIA
JUNQUEIRA, Laís Zerbinati, psicologia, (UNILAGO), S.J.R. PRETO/SP, e-mail,
lais_zerbinati@hotmail.com
TRALLI, Maraysa Palhari – Docente em psicologia

RESUMO
A palavra anorexia se origina do grego e seu significado é perda de apetite, ainda que de fato as pacientes
anoréxicas sejam vorazes. Ela é um transtorno alimentar onde suas características são o medo absurdo de engordar, a
inanição auto-infligida com a intenção de evitar gordura, e amenorréia.
PALAVRAS-CHAVE: Anorexia, família, beleza, patologia

INTRODUÇÃO
A anorexia causa enfraquecimento mental e físico, pois nela se inventa um padrão de beleza rara,
que geram vários conflitos danosos ao bem-estar e hoje em dia, entende-se melhor sobre a anorexia do que
há alguns anos atrás, considerando que este assunto era insignificante ate o momento e passa a ter grande
seriedade nas técnicas psicoterápicas. O desenvolvimento da anorexia ocorre quando o mesmo tem um
grande medo de ficar gordo, e cria para si um auto-poder que o impede de procurar ajuda, acreditando que a
doença é algo normal e assim não consegue enxergar o que de fato é verdade, inacreditando na sua própria
realidade. (Arantes, 2011)

METODOLOGIA
Esta pesquisa se pauta na revisão bibliográfica referente ao tema Anorexia Nervosa (NA), e
estabeleceu-se por meio de:
SCIELO e LILACS: Biblioteca de artigos acadêmicos online;
BVSPSI e PEPSI: Ambos referem-se a uma biblioteca online de artigos científicos e monografias voltadas
para a área da psicologia;
GOOGLE ACADEMICO;
MANUAL DE ESTATISTICA DE DOENÇAS MENTAIS – DSM-IV (Ed. Revisada, 1994).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conforme Busse (2004) a anorexia nervosa é dita como um transtorno mental da conduta alimentar,
sendo assim, se caracteriza por uma auto-imposição de limitações dietéticas, estranhos padrões de
alimentação e elevada perda de peso, apontada também por um grande medo de se tornar obeso.
Para Palazzoli (1998), a teoria para a anorexia nervosa é de que “o sintoma da anorexia somente
pode surgir na questão de confluência de um número lógico de fatores”. E são divididos em duas classes:
especificidades da cultura ocidental e o processo de influência na família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo ainda esta sendo desenvolvido e trabalhado, portanto, neste presente momento ainda
não contém suas considerações finais, contudo, seu objetivo geral é “identificar como os familiares de
pessoas portadoras de anorexia nervosa podem auxiliar o paciente no tratamento deste transtorno”, e seus
objetivos específicos são “averiguar os principais sintomas da anorexia nervosa” e “verificar quais os
impactos que a anorexia nervosa causa na família do paciente”.
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RESUMO
As conquistas femininas ao longo da história quebraram paradigmas e alteraram valores, tendo em vista que a mulher
tem marcado as últimas décadas mostrando sua competência e progressos no ambiente familiar, social e profissional.
Sendo assim, após passar por esta série de conquistas e transformações por sua autonomia profissional e pessoal,
consequentemente, a mulher passou a ter outra concepção do seu corpo e da subjetividade. A proposta desse trabalho,
então, é verificar a percepção destas mulheres sobre si mesmas e sobre outras mulheres, e analisar as diferenças entre
os discursos manifesto e latente sobre o papel da mulher na sociedade no intuito de compreender o arquétipo feminino
adquirido com a evolução da sexualidade. Foram entrevistadas dez mulheres, sobre a percepção e o papel feminino na
contemporaneidade. Os resultados analisam essas duas instâncias por meio do discurso das participantes, e mensuram o
papel sexual dessas mulheres na sociedade em que vivemos.
Palavras-chave: Feminino, sexualidade, arquétipos.

INTRODUÇÃO
O presente estudo se realizou considerando as conquistas femininas ao longo da história que
quebraram paradigmas e alteraram valores, tendo em vista que mulher tem marcado as últimas décadas
mostrando sua competência e progressos no ambiente familiar, social e profissional. Nossa hipótese foi que a
ambivalência psíquica dos sentimentos da mulher em relação a sua sexualidade determinariaa forma como
esta se relaciona com seu próprio corpo e com o meio social que está inserida. Os objetivos deste trabalho
foram identificar a percepção do feminino no discurso das participantes, investigar a trajetória feminina para a
construção da mulher contemporânea e a educação sexual relatada e mensurar a conduta sexual
apresentada pelas mulheres.

METODOLOGIA
O presente é resultado de uma pesquisa de campo, feita entre agosto e setembro de 2014. Foi
encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes Lagos e aprovado, de
acordo com a Resolução CNS 196/96. Participaram deste estudo dez mulheres, de vinte à quarenta e cinco
anos, que consiste em uma entrevista semiestruturada, num ambiente sigiloso e confortável. As entrevistas
foram gravadas, transcritas e categorizadas. Os dados foram compilados e seus resultados analisados para
elaboração das considerações finais.

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro aspecto analisado nessa pesquisa foi a percepção do feminino no discurso das
participantes. Por meio da entrevista, foi possível categorizar as falas relacionadas com o ser mulher, onde o
discurso se orientava para a identificação do que é o feminino e como é ser mulher. No decorrer da pesquisa,
foi constatado que a educação recebida, envolveuaspectos comuns ao feminino, como conduta, regras e
valores. Outro aspecto analisado neste estudo foi a educação sexual relatada pelas participantes e a conduta
sexual da mulher na contemporaneidade. Ficou evidente que a construção do feminino é complexa e que
figuras centrais como mães, familiares e amigas são fundamentais para esta arquitetura. Consideramos ser
necessária a continuidade de estudos nessa área, tão importante para a formação da mulher na
contemporaneidade.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo principal avaliar a satisfação na promoção da qualidade de vida em idosos
institucionalizados. Diante do aumento populacional brasileiro em decorrência do envelhecimento, são crescentes os
mecanismos de prevenção e manutenção de serviços que promovam o bem estarem físico e mental.
Alguns fatores dentro do aspecto envelhecer contribui para a fragilidade humana dessa faixa etária. Essas mudanças na
qualidade de vida pode se dar ao isolamento social, alterações no comportamento, dependência de terceiros e a
dificuldade da família em lidar com atual necessidade do idoso.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Idoso. Instituição.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento da população brasileira vem se tornando um desafio mundial entre todos os países
com algumas diferenças em busca do entendimento a essa demanda. Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), de 2010 chegou a uma conclusão que a população brasileira acima de 60
anos é de 18 milhões, uma margem de 12%, caracterizando um total de 190.732.694 habitantes. Com o
envelhecer passamos por mudanças e alterações na qualidade de vida e prevenção da saúde física,
psicologia e social. (BERZINS 2003:25)

METODOLOGIA
Estudo de levantamento bibliográfico na produção científica brasileira, feito na base de dados LILACS
(BIREME) abrangendo o termo idoso e qualidade de vida. Dessa forma, foi critérios de refinamento de busca
o termo institucionalizado (19 artigos), selecionados cinco artigos entre os anos de 2010 e 2013. Também foi
feito levantamento de livros na biblioteca da União das Faculdades dos Grandes Lagos, UNILAGO e
selecionados 06 livros.

ASPECTOS DO ENVELHECIMENTO
O envelhecimento pode gerar consequências na saúde geral do indivíduo que podem levar a uma
maior suscetibilidade a afecções e agravos, que configuram o novo espectro epidemiológico de prevalência
de doenças crônicas, contribuindo para a redução da capacidade física e biológica que tendem a diminuir a
independência e a autonomia dos idosos, comprometendo sua qualidade de vida (NERI, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo a respeito desse tema ainda apresenta se no início, mais sua finalidade tem o objetivo em
contribuir na proposta da qualidade de vida de idosos institucionalizados na manutenção da sua capacidade
funcional, autonomia e dependência social.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é compreender as representações sobre a violência de gênero e assim analisar a
influência da construção de estereótipos sociais em seus vários aspectos biopsicossociais. Para elaboração deste
trabalho, utilizaremos a pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVES: Violência. Gênero. Feminino.

INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, a mulher continua na luta pelas conquistas da feminilidade. Representada como vítima da
violência desde os tempos remotos, luta para desmistificar representações pejorativas criadas pela sociedade que as
consideram uma categoria “menor” em relação ao masculino (GODOY; OLIVEIRA, 2011).A violência que a mulher
sofre não fica apenas nas agressões físicas, psíquicas ou em abusos sexuais. Esta enraizada no coletivo da
sociedade, fincada nas mentes de homens e mulheres nos seus dias, que deixam que a “autoridade” do homem
controle os direitos e deveres da mulher (SILVA, 2010). O objetivo deste trabalho é compreender as representações
sobre a violência de gênero em relação à mulher

METODOLOGIA
O presente estudo utilizará a pesquisa bibliográfica, correlacionando as ideias e teorias de pesquisadores sobre a
história da mulher e suas formas de preconceito de gênero, relacionando o tema e as indagações em torno de suas
perspectivas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Pode-se dizer então que homem e mulher são descritos e diferenciados pelo sexo, ou seja, seus aspectos
fisiológicos, como os órgãos genitais. Mas seria seu meio social na qual estão inseridos que constrói em cada um, o
que venha á ser homem e o que venha á ser mulher.Aragão (2001) fala que muitos homens usam da dominação
para sujeitar a mulher, porque é aceitável tal comportamento perante a sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enquanto a mulher ainda for desvalorizada e discriminada não haverá mudanças na sociedade. A mudança não esta
na superioridade de um ou de outro, e sim quando ambos conseguirem comporta-se iguais.
O papel do psicólogo frente aos estudos de violência são instrumentos de trabalho, uma vez que ela afeta todos em
sua volta.
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LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO NÚCLEO
JURÍDICODA UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS NO PERÍODO DE 2013
BEZZERRA, Daniela Discente em Serviço Social, cursando 3º ano na União das Faculdades dos Grandes Lagos, em
São José do Rio Preto – SP, e-mail danielabezzerra@hotmail.com - Orientadora NADAI, Maria Aparecida de Professora
Especialista em Serviço Social, docente, supervisora de estágio em Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes
Lagos, de São José do Rio Preto – SP (cida@unilago.com.br)

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo destacar a importância dos atendimentos realizados no Núcleo de Prática
Jurídica e demonstrar o perfil e condições socioeconômicos dos atendidos no ano de 2013. O estudo foi realizado através
de Pesquisa documental no Núcleo de Práticas Jurídicas da União das Faculdades dos Grande Lagos de São José do
Rio Preto/SP, vivenciado no campo de estágio, objetivando enriquecer os dados e complementar para o desenvolvimento
do trabalho
Palavras chaves: Levantamento Sócio Econômico dos Usuários Atendidos no Núcleo Jurídico

INTRODUÇÃO
O Núcleo de Prática Jurídica da União das Faculdades dos Grandes Lagos tem desempenhado um papel
importante para o acadêmico e comunidade, oferecendo acesso gratuito de prestação de Assistência Jurídica as pessoas
economicamente vulneráveis na contratação de um advogado para atender suas demandas de ordem judicial.
Entendemos que o acesso à justiça é um direito de todos previsto no artigo 5º da Constituição Federal e cabe ao Estado
proporcionar esse direito, inclusive, pelos Núcleos Jurídicos conveniados com as universidades e as Defensorias Públicas
do Estado, como é o caso dos cursos de direito e de serviço social efetivado desde o ano de 2005.

METODOLOGIA
O estudo realizado por revisão bibliográfica e documental através das fichas de entrevista realizadas pelo
Serviço Social no Núcleo de Práticas Jurídicas de São José do Rio Preto/SP. A discussão dos dados por ser de caráter
exploratório baseia-se conhecer a realidade apresentada e suas necessidades através de análise critica.

DISCUSSÕES
O curso de Serviço Social realiza atividades conjuntas com o curso de direito com o objetivo de articular
oportunidades de experiências diferenciadas para os acadêmicos de ambos os cursos através de campo de estágio no
Núcleo Jurídico. Ao serviço social compete à realização de triagem social, objetivando atender os usuários, conhecer a
sua realidade, orientar, encaminhar para o serviço de rede sócio assistencial do município. O serviço social atua no
âmbito da vida social, visando melhorar as condições de vida da população e tem como objetivo de intervenção as
manifestações das questões sociais que se expressam de diferentes maneiras: desemprego, doença, violência, conflito
doméstico, educação e familiares. O estágio no núcleo proporciona que os acadêmicos conheçam e aplicam ações
relativas ao estudo sócio econômico como forma fundamental para identificar as necessidades sociais apresentadas no
interior das instituições nos quais o assistente social presta seu serviço, seja na assistência ou na jurídica, mas sempre
pautada ao projeto ético político do serviço social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acessamos 1795 relatórios de triagem social, referente ao ano 2013, levantamento realizado no fechamento do
mês, sendo demonstrados os dados referentes à situação sócio econômica dos usuários. Foram encontrados os
seguintes resultados: 60% dos solicitantes do sexo masculino e 40% são mulheres, a grande maioria com idade entre 18
e 40 tanto do sexo masculino e feminino, sendo que 76% dos homens não terminaram o ensino fundamental, e 13% não
concluíram o ensino médio, entre as mulheres 36% concluíram o ensino médio e 30% não concluíram o ensino
fundamental, mas 11% completaram o ensino superior. Outro dado relevante refere – se a 40% dos homens trabalham
com carteira assinada e 28% estão na informalidade, entre as mulheres 38% trabalham com carteira assinada e 22% são
informal; 47% dos requerentes homens não possuem casa própria, entre as mulheres 38% residem em imóvel alugado. A
procura pelo atendimento no núcleo refere-se: Divorcio litigioso, reconhecimento e dissolução de união estável, execução
de alimentos. Outro dado observado é que das mulheres que buscaram o atendimento demonstram que as mulheres
atendidas já sofrem violência doméstica, motivado por alcoolismo e dependência química, buscar medida protetiva como
fora de proteção. O estudo demonstra que as mulheres são beneficiárias de programas sociais sendo 85% da bolsa
família e 15% renda cidadão contribuindo para complementação de renda. O estudo demonstra que o serviço social,
enquanto profissão inserida nas relações sociais desempenha um papel preponderante na efetivação das políticas publica
e sociais, propondo – se a realizar estudo e pesquisa que possam respaldar a atuação profissional na área jurídica em
consonância com o projeto etico-politico do serviço social. Mas devemos também destacar que o acesso a justiça está
assegurado na Constituição federal, pois é um direito fundamental do cidadão brasileiro.
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TÍTULO: A PRESENÇA DE MULHERES NEGRAS NO SERVIÇO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
BEZZERRA, DANIELA; (Discente de Serviço Social, cursando 3º ano na União das Faculdades dos Grandes Lagos,
UNILAGO/São José do Rio Preto/SP, e-mail danielabezzerra@hotmail.com);
SOUZA, SANTANA SIRLANE DE; (Discente de Serviço Social, cursando 3º ano na União das Faculdades dos Grandes
Lagos, UNILAGO/São José do Rio Preto/SP, e-mail silanesouza21@outlook.com); Orientadora: REIS, Mariana Sato dos.
Professora Mestre em Serviço Social e Política Social, docente da União das Faculdades dos Grandes Lagos,
UNILAGO/São José do Rio Preto/SP, e-mail: marianareis_ss@yahoo.com.br.

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a identidade das assistentes sociais que atuam na Rede de Proteção Social
de São José do Rio Preto/ SP, que se consideram negras. O estudo será realizado a partir de pesquisa de campo e
bibliográfica, visando assim enriquecer o desenvolvimento do trabalho para que posteriormente novas pesquisas sejam
realizadas sobre este tema.
Palavras chaves: Assistentes Sociais. Identidade Racial. Mulher Negra. Gênero.

INTRODUÇÃO
Segundo Guimarães (1999) identidade racial/étnica é o sentimento de pertencimento a um grupo racial ou étnico,
decorrente de construção social, cultural e política. Ao longo da história vários movimentos negros lutaram pela igualdade,
de forma que as pessoas não fossem “rotuladas” ou reduzidas por sua condição social e racial, porém ainda existe uma
grande desigualdade.
De acordo com os dados do relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil (2009-2010), pode-se identificar
algumas situações de desfavorecimento do negro ou afro descendente na sociedade brasileira, na qual 15 mil
entrevistados, na maioria mulheres, 71% afirmam que o trabalho é a área mais influenciada pela cor ou pela raça. (ARAI e
outros, online).
Diante disso, este dado reflete nos espaços sócio ocupacionais do assistente social, interferindo na construção
de sua identidade enquanto grupo étnico-racial específico.

METODOLOGIA
A pesquisa será realizada na cidade de São José do rio Preto (SP), através de entrevistas com as Assistentes
Sociais que atuam na Rede de Proteção Social Básica. Será feito pesquisa de campo, a partir de um questionário
previamente elaborado pelas pesquisadoras. Também será realizada uma pesquisa bibliográfica.

SERVIÇO SOCIAL E IDENTIDADE RACIAL
A partir da leitura da pesquisa “Assistentes Sociais no Brasil”, realizada no ano de 2005, pelo Conselho Federal
de Serviço Social (CFESS), em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que identificam o perfil
profissional dos assistentes sociais no Brasil, verifica-se que 97% dos profissionais são mulheres. Nessa pesquisa,
20,32% se identificam como pertencentes ao grupo étnico-racial “negras” da cor preta. Sendo assim, entende-se que o
debate em torno da identidade racial perpasse inclusive a categoria profissional, inserida das relações desiguais e
contraditórias que permeiam a realidade social. Propõe-se, então, o aprofundamento desse tema, vinculado à realidade
das Assistentes Sociais de São José do Rio Preto/SP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa, será possível ter acesso ao quadro de Assistentes Sociais negras que atuam na rede de
proteção básica de São José do Rio Preto-SP. Saber-se-á se ao longo de suas trajetórias elas tiveram resistência na
identificação de sua raça e cor, e se sofreram pré-conceitos antes, durante ou após sua formação. Esse assunto pouco
abordado pela sociedade levantou vários questionamentos a partir do olhar empírico da realidade.
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A SURDEZ COMO EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO
PRETO
REIS, Mariana Sato. Ms. Serviço Social. União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago) São José do Rio Preto. S.
P., e-mail: marianareis_ss@yahoo.com.br - TANIKAWA, Edson Claudio Shiguti.Discente em Serviço Social (3º ano) na
União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago), São José do Rio Preto. SP- e-mail: tanitanijp@hotmail.com.

RESUMO
Diariamente depara-se com variadas expressões da questão social resultantes da desigualdade e das contradições
presentes no mundo capitalista, mas para a pessoa surda que sofre com a dificuldade de comunicação desde a sua
primeira instituição socializadora (família), o enfrentamento da questão social se transforma em um caminho ainda mais
árduo, pois o poder público ainda se adapta a realidade da língua e cultura surda.

PALAVRAS CHAVE: Surdez. Libras. Desigualdade. Cultura.

INTRODUÇÃO
Na antiguidade o surdo não era considerado humano, pois a fala era resultado do pensamento. Logo
quem não pensava não era humano. Aristóteles certa vez afirmou que considerava o ouvido como órgão mais
importante para a educação, o que contribuiu para que o surdo fosse visto como incapacitado para receber
qualquer instrução naquela época. Atualmente a pessoa surda que utiliza a Língua de Sinais (LIBRAS), é
capaz de desenvolver diversas atividades do dia a dia. A surdez é considerada deficiência, mas possui
peculiaridades imperceptíveis aos olhos e ouvidos das pessoas ouvintes. A falta ou dificuldade de
comunicação nesta sociedade de maioria ouvinte e por vezes preconceituosa faz com que a pessoa surda
esbarre por toda sua vida em situações que dificultam seu desenvolvimento intelectual e a busca por direitos
sociais.

METODOLOGIA
O estudo será realizado através de levantamento bibliográfico e documental, coleta de dados por meio de
entrevistas realizadas com pessoas surdas e Assistentes Sociais da Rede de Proteção Social do município
de São José do Rio Preto (SP). Os dados colhidos serão analisados com fundamentação crítica sobre a
realidade posta.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A invisibilidade da pessoa surda na sociedade é evidente desde os primeiros anos de sua vida
escolar, na qual o surdo torna-se um copista. É importante discutir o sistema de inclusão escolar para
aprofundar a questão do aprendizado das pessoas surdas que utilizam a língua de sinais e também as falhas
no mesmo que dificulta a independência e busca de seus direitos como cidadão e o acesso aos serviços
públicos onde a comunicação é a grande barreira (HONORA, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo traz à tona a invisibilidade social das pessoas surdas e as dificuldades
encontradas por elas na busca por serviços públicos na área da assistência social, devido à falta de
comunicação ou despreparo dos profissionais no momento do atendimento. Apresenta também, os vários
fatores que a colocam em maior situação e risco de vulnerabilidade social dada as dificuldades de
comunicação com pessoas ouvintes que desconhecem a cultura surda.
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RESUMO
O envelhecimento é um fenômeno que está sendo muito discutido, corresponde a uma etapa da vida motivada pelas alterações
biológicas que ocorrem durante o processo do envelhecer independente do sexo, que pode ser influenciadas por fatores genéticos e
mesmo por estilo de vida. Apesar do aumento da população idosa ser um numero significativo e estar aumentado cada vez mais, a
sociedade ainda apresenta reações preconceituosas com este seguimento, principalmente quando se refere em discutir a sexualidade do
idoso, pois a sociedade vê o envelhecer como sinônimo de incapacidade, como se o idoso não tivesse mais sentimento de amor e de
prazer.

Palavras chaves: Idoso, preconceito, sexualidade

INTRODUÇÃO
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2008) demonstra que em 2050 haverá cerca
de 63 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil conseqüência da baixa fecundidade, da diminuição da
mortalidade, do avanço da medicina, mudanças no estilo e qualidade de vida, mudanças no contexto cultural
e econômico. Não podemos desprezar o tema sexualidade sempre foi considerado como tabu e permearam
de forma repressora por questão cultural e religiosa como forma negativa, contribuindo para que os idosos
não manifestem independente do sexo, gênero, idade, os sentimentos de afeto e carinho. O preconceito faz
com que os mesmos não exponham os seus sentimentos sexuais, ficando reprimidos diante de tantos
preconceitos sociais. Segundo Ribeiro (2002) a sexualidade “é a maneira como uma pessoa expressa seu
sexo”. É como a mulher vivencia e se expressa: ser mulher e o homem o ser homem.

METODOLOGIA
Por ser tema atual e relevante, o estudo foi realizado por revisão bibliográfica com base em artigos e
livros

DISCUSSÕES
A temática denominada sexualidade na terceira idade é complexo pelo fato de ter dimensões muito
individuais, envolvendo fatores, genéticos, culturais e religiosos contribuindo para estigmatizar o medo a
motivação e inibir o desejo que encontra dentro da pessoa idosa achando que o sexo passa ser um
comportamento errado na idade. As famílias de antigamente não dialogavam sobre a sexualidade e tem
como exemplos os avós, que passaram para outras gerações que a questão da sexualidade era apenas da
reprodução, iniciando um culto de preconceitos entre as famílias e a sociedade. A sociedade ignora a
sexualidade na terceira idade e os idosos escondem o seu desejo. É necessário que a sociedade, a mídia as
instituições sociais, grupos de terceira idade e em todos os espaços, debatam sobre o tema, permitindo mais
informações e que possam oferecer oportunidades, estímulos e compreensão do significado do sexo na vida
do idoso contribuindo para que deixem as inseguranças e possam ser feliz no prazer do amor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O envelhecimento é uma realidade biológica e social e as pessoas envelhecem de diferente maneira. Esse
processo é delimitado por características de ordem, biológica, familiar e social. A sexualidade nesse contexto
pode expressar em uma nova fase da vida para as pessoas idosas. O trato com a sexualidade na terceira
idade pode levar ao prolongamento da vida, melhorar as relações sociais e prolongar a vida.. A sociedade
precisa aprender que o idoso é pessoa de direito em sua totalidade.
.
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RESUMO
A proposta foi conhecer os gastos do município de São José do Rio Preto com Assistência Social. A política de
assistência deve ser prevista no orçamento público em conformidade com a legislação de responsabilidade do município
e com a dotação orçamentária aprovada no plano plurianual, sendo através do mesmo
Palavra-chave: Assistência Social, MDS, Orçamento público. Gasto público

INTRODUÇÃO
A Política de Assistência Social prevista na Constituição Federal de 1988 compõe o tripé da Seguridade Social,
sendo um instrumento que materializa os direitos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

METODOLOGIA
Proposta da disciplina de Economia do curso de Serviço Social para análise dos gastos da Secretaria
de Assistência Social de São José do Rio Preto, realizada por meio de pesquisa de dados coletados do Portal
da Transparência. Tomou-se por referência a aplicação do recurso nos meses de janeiro e agosto de 2014.
DISCUSSÃO
A Política de Assistência Social materializa aquilo que está previsto no SUAS como Proteção Social,
a mesma perpassa por Básica e Especial, porém o recurso destinado para tais fins mostra-se insuficiente
para materializá-la de fato. É de suma importância o conhecimento dos gastos públicos referente à Política de
Assistência Social no município de São José do Rio Preto para o controle social, uma vez que a PNAS
(Política Nacional de Assistência de Social) preconiza a participação paritária entre Estado e Sociedade Civil.
A proposta orçamentária do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome prevê 6,02% do
orçamento da seguridade social para a Assistência Social. A lei n° 8. 742/93 (LOAS) preconiza a vinculação
constitucional de no mínimo 5% do orçamento da seguridade social para esta política em âmbito Federal e de
no mínimo, 5% dos orçamentos totais de Estados, Distrito Federal e Municípios. Total destinado à área de
Assistência Social em São José do Rio Preto no exercício de 2014 foi R$12.674.944,92, sendo que no mês
de janeiro o investimento foi 8,88% e agosto de 11,24% ambos referente ao orçamento total mencionado.
CONCLUSÃO
Os dados apresentados são referentes aos gastos destinados à Política de Assistência Social no
município de São José do Rio Preto, em nossa opinião, não condizem com as demandas, pois há déficits nas
áreas de recursos humanos, Proteção Básica e Especial, insuficientes para manutenção e efetivação de
novos programas e projeto.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar condições de vida de travestis profissionais do sexo, com a finalidade de
conhecer o modo de vida desse segmento, como: escolaridade, condição socioeconômica, relacionamento familiar,
profissão, condição de saúde, acesso às políticas públicas, dentre outros, enfrentados no cotidiano, partindo do
pressuposto do entendimento da sociedade sobre a sexualidade e porque estes indivíduos chegam à condição de
profissionais do sexo como meio de sobrevivência.
Palavras Chaves: Homossexualismo. Travestis. Preconceito

INTRODUÇÃO
A homossexualidade na contemporaneidade é um assunto de grande repercussão, geralmente
considerado como tabu, principalmente quando abordado dentro da perspectiva de valores tradicionais.
Pretende-se com a presente pesquisa analisar condições de vida e o cotidiano de travestis
profissionais do sexo, bem como destacar as estratégias criadas diante do preconceito e discriminação
vivenciadas.

METODOLOGIA
A pesquisa será desenvolvida através de bibliográfica e de campo, com aplicação de instrumental
semi-estruturado com travestis profissionais do sexo. Após a aplicação do questionário, as respostas serão
compiladas e realizar- se - a um relato com as informações obtidas. Mediante o relato far-se-a uma analise
das situações encontradas baseadas na bibliografia existente sobre o assunto, concomitante ao
desenvolvimento da pesquisa de campo.

DISCUSSÃO
Condições de vida de travestis
Acredita-se que a constatação de ser homossexual para o indivíduo pode ser uma grande
problemática, pois não é fácil ter um desejo que não é respeitado pelos demais e um desejo que é ainda
perseguido pela sociedade, passando por uma batalha pelo preconceito, engajando-se na luta por seus
direitos. Com tantos problemas, preconceitos e julgamentos, se a homossexualidade fosse opção, quem a
escolheria?
A dura realidade de travestis, a forma como são tratados em decorrência do preconceito e da
discriminação, acaba por colocarem diante da prostituição como forma de sobrevivência.
Considerando prioritariamente a questão do preconceito e da discriminação, é que neste momento,
contradizendo os dogmas religiosos, valores tradicionais, o silencio sobre o assunto na rede de ensino e
demais formas de exclusão existentes na sociedade em relação à homossexualidade.
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RESUMO
A moderna sociedade burguesa surge no declínio da sociedade feudal e com o crescimento da industrialização o
tradicional sistema feudal ou corporativo não permitia atender as necessidades dessa nova era: do capitalismo.
Estabelecem novas relações sociais de produção por meio da divisão social do trabalho e da concentração dos meios de
produção. Marx denomina esse período de modo de produção capitalista, descreve as novas classes de burguesia e do
proletariado como divisão de classes com posições opostas na luta hoje pela riqueza socialmente produzida pelo
proletariado, mas que esta na mão da burguesia.
Palavra - chave: Modo de produção; Burguesia e proletariado; Divisão de classe

INTRODUÇÃO
A história das sociedades até hoje tem sido a história das lutas entre classes sociais, com variações
da denominação dada conforme o modo de produção: homem livre e escravo, barão e servo, opressores e
oprimidos, patrões e empregados. Historicamente foi possível verificar estruturas de vários segmentos de
classes, mas sempre uma hierarquia, diferenciada nas posições que os indivíduos ocupam que estiveram
sempre em lados opostos, ora disfarçada, ora aberta, mas sempre com interesses diferentes, o que justifica o
estudo do conceito luta de classes.

METODOLOGIA
Estudo bibliográfico sobre a produção de Karl Marx, a partir da obra Marx e Engels: Manifesto do
Partido Comunista: burgueses e proletários

DISCUSSÃO
A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário tentando assim obter
constantemente os instrumentos de produção. Aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e
concentrou a propriedade privada em poucas mãos. Durante sua dominação, a burguesia desenvolveu forças
produtivas mais maciças, dominando assim as maquinarias, aplicação da química na indústria e na
agricultura, estradas, etc. Com as crises comerciais que periodicamente ameaçam não só a produção, mas
também as forças produtivas, a sobrevivência do proletariado ocorre com a venda da força de trabalho
expostas a todas as turbulências do mercado. Quanto mais adverso o trabalho, menor o salário, e quanto
maior a velocidade das maquinas maior o trabalho de produção. Não são apenas serviçais da classe
burguesa, mas também do Estado burguês, sendo oprimidos todos os dias pelas máquinas, pelos donos dos
meios de produção e do grande capital. A divisão de classes deflagrou a luta entre elas, denominada por
Marx de luta de classes entre burguesia e proletariado. No início os proletariados lutam individualmente para
garantir sua sobrevivência e já os burgueses, donos do capital oferecem em troca do trabalho e salário como
alternativa ao conflito. A oposição de interesses entre Burguesia e o Proletariado no sistema capitalista é
inconciliável. A Burguesia detém os meios de produção, ou seja, a classe social que detêm a maior parte da
riqueza e o Proletário, classe trabalhadora que têm que se submeter às exigências impostas pelos donos do
capital, vender sua força de trabalho e reproduzir a ideologia do capitalismo tornando-se subalternos. A única
alternativa para essa batalha histórica, segundo Marx, seria a união do proletariado para promover a
revolução e a instituição do sistema comunista, com a expropriação da propriedade privada e distribuição da
riqueza socialmente produzida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluimos na pesquisa, que a burguesia ainda continua se apropriando dos modos de produção e
os trabalhadores ainda vendem sua força de trabalho em troca de salários insuficientes e dignos para sua
sobrevivência, continuando assim a divisão de classes.
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RESUMO
Trabalho baseado na visão Marxista desenvolvida nos estudos da Economia, sobre o Fetichismo da Mercadoria, na qual
é apresentada a teoria de que perante o sistema capitalista tudo se transforma em coisa: o homem se torna apenas a
força de trabalho, o trabalho se torna a mercadoria pela qual se aumenta o lucro do proprietário, movimentando assim o
capital.
Palavras-chave: fetichismo; mercadoria; capitalismo; produção.

INTRODUÇÃO
Os objetos produzidos são transformados, ou seja, ganham valor exagerado, mitificado, inexistente e
simbólico que não corresponde ao seu valor de uso. É possível afirmar que ganham vida própria, roubando a
essência do real trabalho, torna-se um objeto de adoração, desejo e fetiche de consumo, que demonstra a
qual classe social se destina.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica desenvolvido na disciplina de Sociologia , escolhida a obra de Karl Marx “O
Capital”, para analisar o conceito de fetiche da mercadoria segundo a visão marxista.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para Karl Marx, na economia capitalista em que a divisão social do trabalho se complexifica e que os
trabalhadores não possuem controle sobre o produto do seu trabalho, os vínculos estabelecidos por meio das
relações sociais entre indivíduos e grupos aparecem na forma de troca de mercadorias, sem que se perceba
as relações sociais existentes entre as classes. A relação humana deixa de existir, dando lugar à relação
entre coisas. Esse capital funciona por si próprio, independente de qualquer interferência humana. Produz-se,
comercializa-se, acumula-se e trabalha-se num ciclo vicioso, mas perfeitamente escondidos pelos donos dos
meios de produção reforçado pela mídia. Enquanto isso o trabalhador vende sua força de trabalho por
salários extremamente opostos ao lucro gerado por sua produção, e trabalham em condições precárias
produzindo e reproduzindo um ciclo de exploração e de acúmulo de lucros. Pode-se observar o grande
crescimento do capital e a desvalorização do ser humano como ser criativo. A cada dia vemos novos
produtos no mercado estratégias de marketing que envolvem uma compra inconsciente e sem limites. Os
objetos perdem o valor de um dia para o outro, levando o consumidor à um desejo jamais satisfeito e
compulsivo enquanto os salários se tornam cada vez mais baixos comparados ao custo de vida ideal imposto
pela sociedade capitalista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na pesquisa realizada constatamos o quanto o trabalhador é manipulado sem que tenha
consciência do fato, e que a aparente necessidade, é apenas um fetiche criado pela mídia e pelo dono dos
meios de produção para alimentar o sistema de consumo.
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RESUMO
A partir de levantamento de estudos e pesquisas sobre a temática observou-se uma lacuna no espaço do Serviço Social
nas instituições de atendimento. Do mesmo modo se percebe a inserção de profissionais trabalhando com pessoas com
autismo, seja na educação, saúde mental ou assistência social requer conhecimento da dimensão das dificuldades
apresentadas pelos portadores do transtorno e suas famílias. Nesse contexto, buscou-se problematizar a questão tendo
como foco principal as famílias vulneráveis, as dificuldades em acessar serviços gratuitos e a importância de profissionais
capacitados para atendimento desta real demanda e analisando possibilidades de atuação e a importância de todos os
profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social, Transtorno do Espectro Autista, Dificuldades, Atendimento.

INTRODUÇÃO
A palavra “autismo” é derivada do grego “autos”, que significa “voltar-se para si mesmo”. Os primeiros
sintomas do autismo manifestam-se antes dos três anos de idade. Desde 1980, o autismo deixa de ser
incluído no campo psiquiátrico entre as “psicoses infantis”, e passa a ser considerada como um “Transtorno
Invasivo do Desenvolvimento” (TID). Na atualidade o TEA é visto como uma desordem na qual uma criança
não desenvolve relações sociais normais, se comporta de maneira compulsiva e ritualista, normalmente não
desenvolve inteligência normal e apresenta alguns déficits e excessos de comportamento em várias áreas
neurobiológicas. Ao longo do século XX os pais de crianças com TEA foram tomando diferentes papéis e
atitudes, desencadeando responsabilidades e procura de serviços para melhor entendimento e
acompanhamento de seu transtorno.

METODOLOGIA
Levantamento bibliográfico sobre o TEA, comportamento, o impacto do diagnóstico nas famílias,
inclusão do autista, análise de direitos e deveres. Pesquisa qualitativa, chamada também como exploratória,
o pesquisador e o pesquisado interagem em um processo entre sujeito e o objeto do conhecimento, permite
familiarizar-se com o fenômeno que está sendo investigado, de modo que a pesquisa possa ser concebida
com uma maior compreensão e precisão na busca de seus resultados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Assistente Social trabalha com a garantia dos direitos da sociedade como um todo, realiza um
trabalho integral as pessoas com TEA e suas famílias, acolhendo, orientando e encaminhando. Trabalha na
perspectiva dos direitos básicos, como: direito à educação, saúde, lazer, trabalho, previdência social,
transporte, habitação, cultura, amparo a maternidade, a infância e benefícios. É muito importante termos
inseridos o profissional de Serviço Social no quadro de profissionais que atendem crianças autistas. Este
profissional conduz na prática superar as contradições de interesses a partir de uma metodologia de atuação.

CONSIDERAÇÔES FINAIS
Os objetivos desse trabalho tiveram como norte alguns pontos principais: pontuar as características do
Transtorno do Espectro Autista, as dificuldades e impactos apresentados por famílias, criação de leis da
inclusão e a importância da inserção do Assistente Social. Desta forma, podemos concluir que hoje muito
esta sendo feito em vários âmbitos, aprimoramento de locais, profissionais e leis para esse atendimento,
porém ainda há carência em várias questões. De fato, ter inserido o Assistente Social é importante para o
desempenho, funcionamento, qualidade no atendimento na busca dos princípios básicos dos direitos e
superação das limitações em busca de uma autonomia.
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RESUMO
A discussão volta-se para uma análise da democracia representada no município de Tanabi/SP. Indaga sobre o que o
cidadão do município pensa sobre a política local e até onde ele conhece os termos correlacionados; o que ele tem como
base e suas visões e qual são as mudanças que estes munícipes esperam ter após se manifestar. Nota- se algumas
mudanças no modo de pensar. Atualmente o que rege o município é a democracia representativa, mas com as mudanças
os munícipes vêm se manifestando politicamente de modo a requerer seus direitos diante da forma de se fazer política
imposta na cidade.
PALAVRAS-CHAVE: democracia; política; participação; cidadão;

INTRODUÇÃO
O tema vem tratar da alienação do cidadão, no âmbito da política e da democracia. Indaga sobre o que o
cidadão de um município pensa sobre este tema e até onde ele conhece os termos afirmados de política, o
que ele tem como base e suas visões e qual são as mudanças que estes munícipes esperam ter após se
manifestar. Nesse sentido analisa o conceito de democracia representativa e suas principais características.
METODOLOGIA
O estudo abrangerá de modo especial a premissa da ausência de informação e de formação na perspectiva
que o munícipe forma sobre a política. O trabalho volta-se ao debate da democracia e da política e aplica
questionários aos munícipes. A pesquisa é exploratória. Os métodos a serem utilizados incluem o método
analítico ao tratar dos conceitos de política e de democracia; e o método Fenomenológico ao tratar da
dicotomia participação perspectiva sobre a política no município que, irá ter por referência o modo como estas
se manifestam nos questionários aplicados. A metodologia é também dialética na medida em que volta-se
para uma para análise qualitativa das informações obtidas, visto que seu caráter exploratório possibilita
aprofundar a discussão.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A discussão volta-se para a democracia no município de Tanabi ao analisar a perspectiva que essa
população construiu em torno da palavra política. O senso comum atribui diversos significados para a palavra
política. Política, poder e democracia são termos associados e, ao serem investigados, permitem o seu
debate diante da realidade do município. Sendo assim, é importante verificar, junto à população o que esta
pensa a respeito do seu papel no atual estágio da democracia. A partir das entrevistas, por amostragem de
munícipes, a hipótese a ser investigada é a de que a alienação de um sujeito se dá por falta de informação e
de formação política, condição que produz efeitos na perspectiva sobre o município.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando a sociedade Tanabiense é possível notar algumas mudanças na postura da população.
Esta passa a se manifestar politicamente e a requerer seus direitos diante do coronelismo, ainda presente.
Uma nova força de opiniões que vem se apoiando nos jovens da cidade que estão à procura de mudanças.
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RESUMO
Pesquisa bibliográfica com propósito de discutir o conceito de alienação, tomando por referência a teoria marxiana. A
palavra alienação vem do latim “ alienare”, “alienus” que pertence a um outro, tornar alheio, transferir para outro o que é
seu, na linguagem comum, alienadas são pessoas desinteressadas. O conceito é utilizado por Karl Marx ao referir-se a
dimensão das relações sociais capitalistas, para demonstrar a subordinação do trabalhador em relação ao produto e ao
seu trabalho, assim como o processo de reprodução das forças produtivas e do consumo, influenciando também o lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Alienação, Teoria Marxista, Trabalho, Modo de produção.

INTRODUÇÃO
As várias definições e conceitos de alienação podem ser relacionadas com servidão ou escravidão,
voluntária ou não. A discussão teórica apresentada por Karl Marx aponta para o fato de que o homem não é o
sujeito de seu trabalho, a dominação do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho, aos instrumentos
de produção e ao processo de consumo.

METODOLOGIA
Utilizamos a pesquisa bibliográfica como metodologia tendo como referência livros e pesquisas
acadêmicas que definem o conceito sobre alienação. É resultado da atividade desenvolvida nas disciplinas de
Sociologia e Introdução a Metodologia Científica.

DISCUSSÃO
A primeira aproximação de Karl Marx com o conceito foi com a teoria formulada por Feuerbach em
“A essência do cristianismo”, afirmando que a alienação é uma operação em que o homem considera como
exterior e acima dele, aquilo que é resultado de sua própria criação. Concebe que Deus é uma ideia que se
torna independente dos homens que a criaram. Marx trouxe para o campo econômico-social a concepção de
Feuerbach, discutindo o trabalho alienado. O conceito de alienação desenvolvido por Marx não é puramente
teórica, manifesta-se na vida real a partir da divisão do trabalho. Explica que o produto do trabalho e o
resultado produzido não pertencem ao trabalhador, aparecendo como estranho e independente, exercendo
dominação sobre ele. O trabalhador não tem os meios de produção, somente vende a sua força de trabalho
em troca de salário, ocorrendo assim uma separação entre força de trabalho e meios de produção. A
atividade laborativa, nesse sentido, aparece como atividade forçada, pois o trabalho pertence a outra pessoa,
o dono dos meios de produção, com a perda do trabalhador de si mesmo. Esse posicionamento sobre a
alienação, não significa que o trabalho deixa de ser visto como condição de liberdade, ao contrário, a pessoa
deve trabalhar para si, com desenvolvimento intelectual, de aprendizagem, e o compromisso com os outros,
pois todo trabalho e tarefa coletiva, com objetivo de fazer-se a si mesmo um ser humano, mas não o trabalho
alienado que desumaniza quando não leva o indivíduo a raciocinar, conduzindo-o a uma prática de trabalho
alienado, com a falta de consciência de sua exploração que tiram a identidade dos trabalhadores fazendo
com que ajam automaticamente sem a reflexão crítica. No mundo em que a produção é alienada, o consumo
tende a ser também, denominado por fetichismo da mercadoria e reificação do trabalho. É um processo em
que a mercadoria passa a ser vista como se tivesse vida própria, na busca do prazer da satisfação imediata.
Assim, exploração e alienação, não aparecem como atributos diretos da produção, mas sim do consumo. As
pessoas são submetidas a trabalhos mecânicos e repetitivos, tem o tempo livre ameaçado, tornando-se
incapaz de se divertir. A propaganda da indústria do lazer contribui com esse processo de alienação,
orientam as escolhas os modismos, manipulando os gostos e determinando os programas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pessoas vivem submetidas a várias formas de massificação, com conceitos e valores
padronizados pela sociedade industrial. A alienação refere-se a uma situação resultante dos fatores materiais
dominantes na sociedade, caracterizada por ele, sobretudo no sistema capitalista, em que o trabalho humano
se processa de modo a produzir coisas que imediatamente são separadas dos interesses e do alcance de
quem a produziu, para se transformarem, indistintamente, em mercadorias.
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RESUMO
O presente artigo objetivou-se a investigar o Programa Escola da Família por meio dos universitários que o
executa, tentando apreender o perfil destes estudantes, sua visão acerca do Programa e os impactos para
com a comunidade. Foram entrevistados por meio de questionário 8 estudantes de Serviço Social do 1º ao
4º ano da UNILAGO. A visão dos estudantes é de que o Programa tem contribuição com a comunidade que
se insere.

INTRODUÇÃO
O Programa Escola da Família foi criado no dia 23 de agosto 2003 pela secretaria da Educação
do Estado de São Paulo. Podem participar do programa os ex-alunos que terminaram o ensino
médio em escolas públicas estaduais e que já estão matriculados em uma das Faculdades ou
Universidades que sejam participantes do programa, ou seja, a instituição tem que estar
conveniada com o programa. Os universitários são beneficiados tendo seus estudos custeados
por um dos maiores programas de concessão de bolsas de estudo do País.
Palavras chave: Programa Escola da Família, Política Pública, Serviço Social.

METODOLOGIA
Realizamos entrevista de abordagem quantitativa e qualitativa com os estudantes matriculados
do 1° ao 4° ano do curso de Serviço Social da UNILAGO no ano de 2014. Foram entrevistados
22 estudantes, sendo 8 estudantes no 1° ano, 6 estudantes no 2° ano, 7 estudantes no 3° ano e
1 estudante no 4°ano. Foram entregues a esses alunos uns questionários com 10 questões onde
apenas 8 estudantes devolveram o questionário, tendo uma porcentagem de apenas 36,36% de
estudantes que responderam o questionário.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A partir do conceito do Programa Escola da Família, sendo uma política pública para atender a
necessidade da escola se envolver com a comunidade, também, beneficia estudantes
universitários para a inserção em formação profissional de 3º grau. A pesquisa foi realizada com
os estudantes do 1º ao 4º ano do curso de Serviço Social da UNILAGO no ano de 2014 tinha por
objetivo saber a opinião dos estudantes e como está inserida a política pública na comunidade.
Por meio da pesquisa que foi realizada, verificamos que o nosso público alvo, ou seja, os
estudantes de um público diversos entre 18 a 68 anos, tendo uma pessoa da terceira idade, em
relação ao sexo 87,50% é de mulheres, em relação ao trabalho 75% estão empregadas e
apenas 25% não, com a renda foi possível notar que a maioria dos estudantes recebem 1 salário
mínimo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados da pesquisa consideramos que s projetos são realizados e coordenados
através de relatórios, a comunidade está interagindo tendo uma participação importante no
programa, elemento este fundamental para manter essa política. Os estudantes têm uma visão
positiva do programa e não mudariam o mesmo. Nota-se que os estudantes têm opiniões
diferentes e distintas, 62.50% dos estudantes não conheciam o programa, uma política pública
voltada para a classe trabalhadora, no qual inferimos que a divulgação ainda é obscura.
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RESUMO
A proposta desse estudo foi realizar uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de apresentar o conceito de
mais-valia formulado por Karl Marx. As contribuições de Adam Smith para a construção marxiana foram os
conceitos da mais-valia relativa e absoluta.
PALAVRAS-CHAVE: Mais - valia, Adam Smith, Karl Marx.

INTRODUÇÃO
O objetivo do trabalho foi discutir o conceito de mais-valia e suas variações em absoluta e relativa,
tomando por referencial teórico inicial Adam Smith e a definição apresentada por Karl Marx.

METODOLOGIA
A atividade foi proposta pela disciplina de Sociologia do Curso de Serviço Social, realizada por meio
de pesquisa bibliográfica da obra de Karl.Marx sobre a Teoria da Mais-Valia serviu de referencial teórico
para construção do texto.

DISCUSSÃO
Adam Smith foi considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Sua teoria baseavase na ideia de que deveria haver total liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse se
desenvolver, sem a intervenção do Estado. A livre concorrência entre os empresários regularia o mercado,
provocando a queda de preços e inovações tecnológicas. Essa teoria foi fundamental para o desenvolvimento
do capitalismo e da teoria marxista.
Karl Marx, primeiro pensador econômico que criticou a dinâmica do modelo capitalista, tenta explicar
esse abismo existente entre as duas classes com a teoria da Mais-Valia, dizendo que ela é a base de
acumulação capitalista. A teoria Marxista de Mais-Valia compreende-se por Mais-Valia Absoluta e Mais-Valia
Relativa. A Mais-Valia Absoluta resume-se no valor de trabalho manual, serviço braçal, próprio do trabalhador
diretamente na transformação da matéria prima. Os capitalistas, uma vez pago o salário de mercado pelo uso
da força de trabalho podem ampliar sua taxa de lucro: estender a duração da jornada de trabalho mantendo o
salário constante. A Mais-Valia Relativa está diretamente relacionada com alguns serviços que são
substituídos pelas máquinas, assim, sendo possível, produzem mais bens em menos tempo, aumentando o
lucro. Desta forma, o salário do trabalhador fica pago em ainda menos dias, além de o operário permanecer
mais tempo na fábrica, o patrão pode aumentar a produtividade com a aplicação da tecnologia.

CONCLUSÃO
Essa teoria prova que as relações de trabalho no capitalismo são de exploração, e ela foi base para
várias reivindicações salariais de operários. Marx também defende que esse abismo entre as classes existe
por conta dos baixos salários, o que é essencial para manter os lucros que os patrões queriam.
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RESUMO
De acordo com a teoria Marxista, Modos de Produção são as maneiras pelas quais se produzem os bens materiais. É o
Modo de Produção de todo e qualquer sistema que norteia a vida econômica, política e até espiritual de toda sociedade,
desde os tempo primitivos até a atualidade.
Palavras-chave: modos de produção, forças produtivas, relações de produção, produção de bens.

INTRODUÇÃO
Em seu método de estudos, o Materialismo Histórico, Karl Marx explicita que toda estrutura social
reflete a organização da produção de seus bens e que essa produção de bens se fundamenta em duas
bases: as forças produtivas e as relações de produção.

METODOLOGIA
Para a elaboração deste trabalho foram utilizadas três referências clássicas sobre o objeto de estudo;
uma serviu de base para a compreensão dos termos marxistas e as outras para o aprofundamento da
categoria Modo de Produção.

DISCUSSÕES
Modo de Produção, segundo Marx, é composto por duas bases: Forças Produtivas e Relações de
Produção. Forças Produtivas são as condições materiais para a produção: matérias- primas, instrumentos de
trabalho e o homem, elemento principal e fundamental das forças produtivas por colocar em funcionamento
os instrumentos e transformar as matérias-primas retiradas da natureza conforme as necessidades. As
relações de produção explicam como os homens se organizam no tempo e no espaço para produzir tais
bens. Portanto os Modos de Produção não são estáticos. Existe uma dinâmica temporal e histórica que os
impulsionam e de tempos em tempos eles se modificam, justificando cronologicamente as diferenças entre as
sociedades de cada época. Marx observou o desenvolvimento de 4 modos de produção: primitivo, escravista,
asiático e feudal, para compreender o desenvolvimento do 5º modo de produção, o capitalista. Modo de
Produção Primitivo: Utilizava de cunho cooperativo e não existia propriedade privada, o lucro era dividido
entre todos igualmente. Modo de Produção Escravista: Sua economia era baseada na força de trabalho
escravo. A luta entre classes era evidente, e a relação de domínio (senhores) e sujeição (escravos)
começava a se destacar. Modo de Produção Asiática: A economia girava em torno da agricultura. Todas as
terras eram de propriedade do Estado e tudo que cultivavam era entregue à nobreza ( faraó, sacerdotes e
guerreiros) em forma de tributos. Modo de Produção Feudal: Foi o modo de organização social e politico
durante a idade média. Baseava- se na agricultura de subsistência e trabalho servil, em cujo comércio
predominava o escambo. Modo de Produção Capitalista: O surgimento do capitalismo relaciona-se com a
crise do feudalismo. As pessoas foram estimuladas a consumir novos produtos necessitando assim mudar as
relações de trabalho, de servil para assalariado. Nas cidades, alguns grupos começaram a se organizar para
desenvolver a industrialização de produtos variados. Surge assim a divisão do trabalho e a divisão da
sociedade em duas classes essenciais: a dos proprietários que detinha os meios de produção (terra, matéria
prima maquinas e instrumentos de trabalho), e a dos proletariados (aqueles que vendiam sua força de
trabalho por não terem os meios de produção).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na historicidade social, os modos de produção ditam o modo de vida da sociedade. Foi assim desde
o Primitivismo em que não havendo propriedade tudo era dividido por todos, até o capitalismo que é a
generalização da produção de mercadorias para a venda, fortalecendo o capitalismo.
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RESUMO
Nós dependemos da relação que o homem tem com a natureza para o meio de produção, pois é dela que extraímos
nossa subsistência básica, Enquanto a natureza se desenvolve nas espécies biológicas,o homem se desenvolve por meio
das formações sociais. Abordaremos segundo citação de Marx, o Trabalho e seu Proletariado. Pesquisa por Referencias
bibliográficas.
Palavras chave: Trabalho; Produção; Natureza.

INTRODUÇÃO
A natureza é algo exterior e anterior á sociedade sua ação resulta na materialidade feita por nós e utilizada por nós
mesmo, processo esse produzido pela ação humana, em outras palavras o homem não criou a natureza, pode
transformá-la, essa relação do homem hoje nada tem a ver com a natureza mais sim de um processo histórico da
sociedade, a relação da servidão da escravatura nada tem a ver com o relevo ou com o clima, do fato da materialidade
social é apenas conseqüência dos atos humanos.

METODOLOGIA
O estudo se apropria de referências que norteiam o assunto. Respalda-se na categoria de teórico para
analise da sociedade. Os dados serão discutidos para compreender a situação do trabalho e seu proletariado.

DISCUSSÃO
O ser humano atua sobre a natureza externa e ao modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo, sua própria
natureza, no fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no inicio deste existiu na imaginação
do trabalhador, é necessário qualificar a dimensão que se está considerando quando se discute a questão da
crise da sociedade de trabalho, essas questões são fundamentais, pois elas serão o norte da construção do
futuro pelos trabalhadores. Como não conseguem eliminar o trabalho do proletariado, os capitais reduzem em
algumas áreas e ampliam em outras. A necessidade de elevação da produtividade dos capitais em nosso
país deu-se, no início dos anos 90, através da reorganização sócio-técnico da produção, da reprodução do
número de trabalhadores, da intensidade da jornada dos empregados.

CONDISERAÇÕES FINAIS
Pode se constatar uma ampliação de modalidades de trabalho desregular, gerando uma massa de
trabalhadores sem carteira assinada. Nas décadas seguintes aos dos anos 80, aumentou muito o numero de
empresas de terceirização, locadoras de força de trabalho, esse aumento deu-se para atender á grande
demanda por trabalhadores sem vinculo empregatício. Dentre elas a era da informatização do trabalho, do
mundo maquinal e digital, época da informatização do trabalho, dos trabalhadores em tempo parcial, do
ciberproletariado.O trabalho que cada vez mais as empresas buscam não é mais aquele fundamentado na
especialização taylorista e fordista.
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RESUMO
Para Karl Marx, na economia capitalista em que a divisão social do trabalho se complexifica e que os
trabalhadores não possuem controle sobre o produto do seu trabalho, os vínculos estabelecidos por meio das
relações sociais entre indivíduos e grupos aparecem na forma de troca de mercadorias, sem que se perceba
as relações sociais existentes entre as classes. A relação humana deixa de existir, dando lugar à relação
entre coisas. Esse capital funciona por si próprio, independente de qualquer interferência humana. Produz-se,
comercializa-se, acumula-se e trabalha-se num ciclo vicioso, com bastidores obscuros, mas perfeitamente
escondidos por seus donos e a mídia manipuladora. Enquanto isso o trabalhador vende sua força de
trabalho por salários extremamente opostos ao lucro gerado por sua produção, e trabalham em condições
precárias produzindo e reproduzindo um ciclo de exploração e de acúmulo de lucros.
Palavras-chave: fetichismo; mercadoria; capitalismo; produção

INTRODUÇÃO
Os objetos produzidos são transformados, ou seja, ganham valor exagerado, mitificado, inexistente
e simbólico que não corresponde ao seu valor de uso. É possível afirmar que ganham vida própria,
roubando a essência do real trabalho, torna-se um objeto de adoração, desejo e fetiche de
consumo, que demonstra a qual classe social se destina.
METODOLOGIA
Resumo desenvolvido conforme de leitura da obra de Karl Marx
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Trabalho baseado na visão Marxista desenvolvida nos estudos da Economia, sobre o Fetichismo da
Mercadoria, na qual é apresentada a teoria de que perante o sistema capitalista tudo se transforma
em coisa: o homem se torna apenas a força de trabalho, o trabalho se torna a mercadoria pela qual
se aumenta o lucro do proprietário, movimentando assim o capital. Marx em sua obra máxima
intitulada Em O Capital, Marx que a mercadoria (manufatura) quando finalizada, não mantinha o
seu valor real de venda, mas aumentado e determinado pela quantidade de trabalho materializado
nessa mercadoria, isto é, adquiria uma valoração de venda irreal e infundada, como se não fosse
fruto do trabalho humano e nem pudesse ser mensurado, o que ele queria denunciar com isto é que
a mercadoria parecia perder sua relação com o trabalho e ganhava vida própria.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mercadorias deixaram de ser um produto estritamente humano para tornarem-se objeto de adoração,
a mercadoria deixa de ter a sua utilidade atual e passa a atribuir um valor simbólico, quase que divino,
para ser consumido. O ser humano não compra o real, mas sim a transcendência que determinado artefato
representa. Pode - se observar desvalorização do ser humano como ser criativo ao produzir a

mercadoria a partir do seu trabalho.. Os objetos perdem o valor de um dia para o outro, levando o
consumidor à um desejo jamais satisfeito e compulsivo enquanto os salários se tornam cada vez
mais baixos comparados ao custo de vida ideal imposto pela sociedade capitalista.
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RESUMO
O presente artigo teve como objeto a análise os princípios éticos do Serviço Social e algumas letras do cantor e
compositor de Rap Criolo. O objetivo foi fazer uma articulação das expressões da questão social, no qual trabalha o
Serviço Social com as letras de reflexão, denúncia e manifestação artística do referido compositor. Consideramos que a
partir das reflexões teóricas e artísticas conseguimos apreender que as manifestações nas quais trabalham os
profissionais estão intimamente evidenciadas nas letras do rap Criolo.
PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social. Questão Social. Rap

INTRODUÇÃO
O Serviço Social surgiu na década de 30 (século 20), em um contexto de industrialização e
urbanização, com o objetivo de amenizar as expressões da Questão Social que emergiu com o capitalismo,
não só desse falso trabalho “livre”, mas também das consequências dessa desigualdade entre as classes,
que gerou falta de moradia, de emprego, pobreza extrema, péssimas condições de trabalho, entre outras.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado tendo como fundamento o método de análise de dialética que pressupõe as
contradições e articulações entre o referencial teórico e a expressão artística de um cantor e compositor de
rap.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Serviço Social trabalha com as mazelas através da garantia de direitos sociais via políticas
públicas, traçamos uma perspectiva de análise das músicas de autoria do Criolo* com o cotidiano de trabalho
do Serviço Social que se expressam na Questão Social apontada pelo compositor. E consideramos,
“É o ser humano, o egoísmo e uma draga
Pátria amada, o que oferece aos teus filhos sofridos
Dignidade ou jazigos?”

É uma crítica e um questionamento do que o Estado tem oferecido aos que não tem acesso a
oportunidades de uma vida melhor, se foi criado programas e políticas sociais para essas pessoas e se elas
têm acesso a eles. Através dessa letra, ele está reivindicando a justiça social e essa universalidade de
acesso que deveria existir.
“Prefiro a morte que a fome, e o preconceito traz mazelas
Não fui eu que decretei eutanásia pra favela”
“Exigir, é, direitos iguais
Orgulhar nossos ancestrais
Não baixe a guarda, a luta não acabou...
Se é pra paz, a nação já tá armada
De consciência, a alma já tá elevada”
“Eu tenho orgulho da minha cor,
Do meu cabelo e do meu nariz.
Sou assim e sou feliz.
Índio, caboclo, cafuso, criolo! Sou brasileiro!”

Como está escrito no VI princípio do Código de Ética do Assistente Social, nós devemos eliminar
todas as formas de preconceito, mesmo porque o brasileiro é fruto da miscigenação diversa dos imigrantes
que vieram para cá, entre eles negros, brancos, pardos e os índios, que já viviam aqui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste contexto pudemos relacionar os princípios ético-políticos do Serviço Social com as
letras do compositor e cantor Criolo que nos apontam elementos de luta, resistência e enfrentamento as
expressões da questão social, tendo como fundamento a expressão artística musical do Rap.
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RESUMO
Karl Marx foi um dos grandes pensadores para as áreas da filosofia, economia, ciências políticas e sociologia.
Nesse trabalho visamos conhecer a história de vida do pensador, destacar alguns fatos de sua vida pessoal e sua
produção bibliográfica.
PALAVRAS - CHAVE: Karl Marx; Vida, Obra

INTRODUÇÃO
Considerado um dos Karl Marx problematizou a situação do trabalho e dos trabalhadores
considerando os vários modos de produção. Demonstrou compromisso com seus ideais, a família e poucos
amigos foram envolvidos em seus objetivos, ideologia e opção de vida. Sua obra é referência mundial sendo
traduzida para todos os idiomas tornando-se de domínio público.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica, inicialmente realizada na biblioteca da Faculdade UNILAGO, com
levantamento nas obras que tratam sobre a biografia de Karl Marx, selecionada uma obra que serviu de base
teórica e referencial para construção do artigo, posteriormente outros materiais foram levantados para
complementar a elaboração.

DISCUSSÃO
Karl Heinrich Marx nasceu na Alemanha (Tréveris 1818) e faleceu em Londres (1883), foi um
revolucionário
alemão
perseguido
pelo
regime
absolutista,
estudou
direito
foi
doutor em filosofia. Casou-se com Jenny e teve sete filhos. Viveu com poucos recursos para subsistência que
provinha do trabalho como escritor nas revistas e jornais da época, assinava os texto e colunas com outro
nome em decorrência das perseguições políticas. Filósofo, sociólogo e historiador, cientista político, jornalista,
em suas obras sempre se posicionou politicamente contra a postura do Estado Alemão. Reconheceu as
influências do pensamento Kant, Hegel, Feuerbach, Saint-Simon, Robert Owen, Louis Blanc, Proudhon,
Adam Smith, David Ricardo, para a sua construção teórica, muito embora tenha elaborado uma linha de
raciocínio muito diferente, que conhecemos pelo nome de marxismo e de um método denominado
materialismo histórico dialético. Escreveu mais de uma dezena de livros, suas principais obras foram O
Capital, concluída por Friedrich Engels seu amigo e companheiro inseparável até o final da vida e Manifesto
do partido comunista. Apresentou as transformações na forma de produzir e distribuir a riqueza nos diverso
períodos históricos para compreender a sociedade capitalista concluindo que o elemento primordial da
realidade social é o modo como os homens produzem suas condições de existência, ou seja, a base
econômica da sociedade legitimada pela superestrutura e infraestrutura, sendo a superestrutura composta
pelo Estado e o aparto jurídico, e a infraestrutura a base economia. O capitalismo consolidava-se a partir da
acumulação de riqueza pela burguesia gerando a desigualdade social por meio do processo de exploração no
qual os trabalhadores, denominados de proletariado, vendiam sua força de trabalho em troca de salário para
aqueles que detinham os meios de produção. Alertava para necessidade dos trabalhadores se unirem para
eliminar essa situação. Em suas obras destacam-se os seguintes conceitos: mais-valia, alienação, burguesia
e proletariado, dialética, modo de produção, luta de classes, consciência de classe, fetichismo da mercadoria,
socialismo e comunismo.

CONCLUSÃO
Suas convicções e ideologia resultaram em muitos problemas financeiros e perdas familiares,
colecionou admiradores e grandes desafetos. Sua teoria ainda é atual, apesar de ter sido escrita no século
19, sendo reconhecido como um dos maiores filósofos da história da humanidade.
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RESUMO
Este trabalho demonstra a importância do MEI através da Lei Complementar 128/08 e inserido na Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123/06), regularizando o trabalho informal e criando o simples nacional
com o objetivo de unificar a arrecadação dos tributos e contribuições devidos pelas micro e pequenas empresas
brasileiras, nos âmbitos dos governos federal, estaduais e municipais. O trabalho mostra o MEI e todo seu procedimento
desde a formalização da empresa, direitos e deveres, impostos, cursos de aperfeiçoamento e apoio jurídico e contábil
através do SEBRAE.

INTRODUÇÃO
O presente estudo se justifica sob o ponto de que através da Lei Complementar nº. 128/2008 o MEI pode obter
benefícios como direitos previdenciários, isenção de taxas, emissão de notas ficais, financiamentos e créditos bancários e
redução da carga tributária. Atualmente observar-se um grande índice de legalização do trabalho informal no Brasil,
depois da implantação do Simples Nacional.O trabalhador informal e aquele que trabalha por conta própria como
Cabeleireiro, pintor, barbeiro, sapateiro, vendedor ambulante etc. e que necessita estar legalizado para na presente Lei
Complementar nº 128, de 19/12/2008.
Segundo a Lei do Microempreendedor Individual, a legalização ajuda e
garante o crescimento da empresa e a desburocratização do registro empresarial, e o recolhimento de tributos
trabalhistas, previdenciários e acesso financeiro e crédito.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para demonstrar esse estudo, partiu de um processo indireto, de fontes de dados
coletados por outras pessoas, constituído de material já elaborado, escrito por meio de livros, artigos, sites, documentos,
etc.São elaboradas para obter-se maior quantidade de informação sobre o assunto que será estudado. “A pesquisa é
desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização de métodos, técnicas e outros
procedimentos científicos.” (Antônio Carlos Gil, 1991).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A lei do MEI foi criada para trazer oportunidade e legalidade aos trabalhadores informais, aqueles que trabalham
sem ter benefícios do governo e que não eram considerados empresários.Com a implantação da LC nº. 128/2008, o
trabalhador informal teve a oportunidade de legalizar seu negocio e obter benefícios tributários e fiscais que antes eram
apenas para empresas jurídicas, regularizando assim sua atividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O MEI foi criado para que os trabalhadores informais busquem a formalidade de suas atividades de autônomos.
Conforme site do Governo Brasileiro e SEBRAE o MEI foi introduzida pela Lei Complementar 128/08 e inserido na Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123/06), que possibilita a formalização de empreendedores por
conta própria.Suas principais características são: empresa individual (sem sócios); faturamento mensal até 5.000,00
(cinco mil reais); ter apenas um funcionário; a atividade da empresa tem que se enquadrar no Simples Nacional; o
empreendedor não pode ter empresa em seu nome; recolhimento dos impostos por meio do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional (DAS), incluindo o pagamento da Previdência, do ISS e do ICMS. Isenção de outros tributos, como
IRPJ, PIS, Confins e IPI.
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RESUMO
O presente trabalho abordou na sua essência as formas de redução dos riscos de inadimplência no âmbito
empresarial. O objetivo principal deste estudo residiu em fundamentá-lo com conhecimentos necessários, gestão de risco
de crédito, ferramentas de trabalho para avaliação do cliente, a inadimplência, propriamente dita, e a recuperação de
créditos A maximização dos resultados empresariais passa, necessariamente, pela consciência dos seus gestores na
administração de seus recursos financeiros e operacionais e as consequências de uma boa ou má gestão.
PALAVRAS-CHAVE: Fluxo de caixa, Análise de Crédito

INTRODUÇÃO
O presente trabalho focou na importância da análise de crédito dentro das operações no ambiente empresarial,
assim como as consequências na saúde financeira das empresas, consequentemente no impacto na gestão do fluxo de
caixa. O principal problema enfrentado pelas empresas, principalmente as de constituição recente é fazer com que os
capital trabalha a seu favor, utilizar o fluxo de caixa de maneira a otimizar a gestão de seus recursos financeiros,
minimizando seus custos e maximizando suas receitas e desmitificar o conceito de Gestão de Caixa das empresas,
controlando um de seus maiores riscos e temores que é a inadimplência O Fluxo de Caixa é uma importante ferramenta,
pois por meio do seu controle o gestor pode programar e acompanhar as entradas e saídas de recursos financeiros, tanto
a curto como a longo prazo, pois a partir do momento em que a empresa controla tais recursos, terá capacidade de
descobrir escassez de caixa ou um possível excesso de recurso financeiro. O tema escolhido foi a elaboração de
estratégias de prevenção e controle da inadimplência, bem como, a avaliação dos riscos e a prevenção e controle da
inadimplência, bem como a avaliação dos riscos e as diferentes formas de seleção de clientes, que sendo executadas
trarão mais confiabilidade em seus recebimentos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A avaliação de risco é uma tarefa extremamente importante para a análise e julgamento do crédito. Os modernos
instrumentos de informatização têm contribuído significativamente na evolução desse processo sem, contudo prescindir
da participação do elemento humano, pois, a rigor, a verdadeira essência da avaliação de risco está no exercício da
sensibilidade, ou seja, na percepção de fatos que possibilitam minimizar os riscos implícitos à concessão de crédito. O
objetivo principal deste estudo reside em fundamentá-lo com conhecimentos necessários, política de crédito, gestão de
risco de crédito, conceitos e ferramentas de trabalho que possam servir para a análise do crédito. A gestão do risco de
crédito resume-se em aprovação de crédito mediante informações a respeito do cliente e outras variáveis, que algumas
vezes podem ser imperfeitas, pois alguns tomadores tentam beneficiar-se através de omissão e/ou manipulação dessas
informações e concessão de crédito apenas àqueles que se situem dentro de limites de risco que a empresa aceita
assumir segundo sua política de crédito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, vivemos a constante combinação de nossas necessidades, mas com recursos financeiros limitados.
Motivados pelas facilidades de obtenção de crédito, as chances de atrasos ou falta de pagamento aumentam e muitas
vezes se tornam constantes, levando as pessoas físicas e as pessoas jurídicas a terem problemas, muitas vezes sem
solução aparente. Como apresentado neste trabalho, é necessário que se utilizem medidas para a minimização dos
impactos negativos causados pelas facilidades oferecidas pelo mercado e para tornar a decisão de crédito mais segura e
confiável para ambas as partes. Com isto o impacto da inadimplência no fluxo de caixa deve ser reduzida para evitar
descontrole na gestão financeira da empresa. O Fluxo de Caixa é indispensável para uma sinalização dos rumos
financeiros dos negócios. Através de sua elaboração é possível prognosticar eventuais excedentes ou escassez de caixa,
determinando-se medidas saneadoras a serem tomadas. Para se manterem em operação, as empresas devem liquidar
corretamente seus vários compromissos, devendo como condição básica apresentar o respectivo saldo em seu caixa nos
momentos dos vencimentos. A insuficiência de caixa pode determinar cortes nos créditos, suspensão de entregas de
materiais e mercadorias, e ser causa de uma séria descontinuidade em suas operações.
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RESUMO
Analisando o cenário brasileiro, verificamos que se oferece principalmente pouca estabilidade às empresas de
médio e pequeno porte, conduzindo os empresários a procurar novas estratégias de modelos de decisões para a
empresa. E, nosso objetivo é mostrar que muitos gestores necessitam de uma ferramenta que lhes dê suporte no
planejamento, na execução das atividades ou na avaliação do desempenho e na análise do resultado. Assim através do
fluxo de caixa muitas empresas têm administrado todas as operações financeiras que são realizadas pelas mesmas,
tendo a possibilidade de analisar e decidir onde aplicar seus recursos, saber a capacidade de cumprir com as suas
obrigações, propiciando assim um melhor planejamento e controle financeiro em relação às suas disponibilidades, de
forma que, não ocorram excessos, de insuficiências de fundos, oferecendo aos usuários uma facilidade de entendimento
da real situação financeira da empresa.
Palavra Chave: Fluxo de Caixa, Organização, DFC
INTRODUÇÃO
A pesquisa busca destacar a grande importância da utilização da ferramenta de fluxo de caixa em uma empresa,
pois é possível através dessa ferramenta informar o que a empresa tem para liquidar seus compromissos financeiros a
curto e a longo prazo, proporcionando uma visão das atividades desenvolvidas, bem como, as operações financeiras que
são realizadas diariamente, no grupo do ativo circulante, dentro das disponibilidades, e que apresentam o grau de liquidez
da empresa.
METODOLOGIA

Através das pesquisas de campo realizadas entre pequenas e médias empresas, dos 19 questionários
respondidos sobre a importância do fluxo de caixa como ferramenta gerencial, 68% das empresas possuem um
faturamento mensal acima de R$40 mil e que 63% declaram conhecer a ferramenta de demonstração financeira, mas
apenas 32% dessas empresas utilizam essa ferramenta. Sendo assim a pesquisa demonstrou que nem todos utilizam a
DFC como uma ferramenta gerencial para algum tipo de tomada de decisões ou que não apresentam um grau de
conhecimento sobre essa ferramenta.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Matarazzo (1998, p. 369), afirma, “a DFC é peça imprescindível na mais elementar atividade empresarial e
mesmo para pessoas físicas que se dedicam a algum negócio. Quase sempre os problemas de insolvência ou liquidez
ocorrem por falta de adequada administração do fluxo de caixa, dai a importância de sua análise”.
Marion (2006, p. 110) afirma que, “todo mundo tem seu fluxo de caixa. Por mais simples que uma pessoa seja,
ela tem de memória quanto entrou de dinheiro no mês e quanto saiu quando foi gasto. Até uma criança que ganha
mesada sabe seu fluxo financeiro. Algumas pessoas mais organizadas tem seu fluxo de caixa através do extrato recebido
do banco ou do cartão de crédito, ou ainda, fazem anotações em sua agenda, e, em alguns casos, montam uma planilha
em seu laptop”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Fluxo de Caixa é uma ferramenta que implantada com seriedade, disponibiliza informações seguras que
contribuirão para o acompanhamento das diretrizes e para o alcance das metas estabelecidas pela empresa, permitindo
demonstrar operações financeiras que serão realizadas pela empresa, facilitando sua analise e tomada de decisões e
como utilizar as disponibilidades da melhor forma possível.
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RESUMO
Este levantamento bibliográfico teve como objetivo, estudar a Radiologia Forense e suas aplicações, novos métodos,
ainda não muito utilizados, estão sendo incorporados e ajudando a descobrir novas maneiras de diagnóstico médicolegal. O enfoque da modalidade está na dependência da imaginação e da capacidade industrial dos cientistas modernos,
e da indulgência ou aprovação dos tribunais. Como o campo da radiologia teve uma rápida expansão de tecnologia e
utilização nos últimos anos, é mais do que aceitável que o alcance de suas aplicações forenses aumente muito num
futuro próximo.
PALAVRAS-CHAVE: Perícia, Radiologia Forense, Necropsia, Medicina Legal.

INTRODUÇÃO
A Radiologia Forense é a prática radiológica que tem por objetivo reunir imagens periciais, que
contribuam para constatar a prática de um delito, e possibilita a identificação de cadáveres através de
radiografias comparativas. A identificação denominada post-mortem é uma prática de estudo de extrema
importância dentro da medicina e odontologia legal, sendo, que ambas trabalham com o corpo humano, em
vários estágios, tais como: putrefação, carbonização, maceração, adipoceração e esqueletização, com o
objetivo de obter a identificação da vítima.

NOVAS APLICAÇÕES DA RADIOLOGIA FORENSE
Com o advento de novas modalidades técnicas em radiologia, estas foram abraçadas e modificadas
pela radiologia forense: uso de contraste para o estudo do suprimento arterial vertebral de cadáveres, que
podem mostrar estruturas vasculares e também a estrutura esofágica traqueal e fístulas aórticas.
Antropologistas e patologistas forenses foram rápidos para enxergar o potencial da Tomografia
Computadorizada quando ela entrou em uso clínico. Uma das aplicações do método é no uso de
comparações dos seios frontais para identificação de cadáveres e identificação de pessoas por estudos
comparativos tomográficos da coluna lombar na Alemanha.
Recentemente um estudioso utilizou uma comparação inovadora de radiografias computadorizadas e
radiografias tiradas na autópsia para gerar uma reconstrução tridimensional do caminho da bala, o que foi
uma demonstração muito útil no tribunal.
Os Tomógrafos modernos podem usar de processamento computadorizado para selecionar os
tecidos que irão aparecer (essa técnica chama-se subtração). Dessa forma, pode-se visualizar melhor o
objeto de estudo.
A Tomografia Computadorizada se tornou muito abrangente e acessível. Assim, pode-se perceber
que está mais disponível a investigação forense. A Ressonância Magnética ainda é um método caro, mas
está em constante avanço. É possível comparar imagens de Ressonância (RM) antes e depois da morte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este levantamento bibliográfico teve como objetivo estudar a Radiologia Forense e sua respectiva
importância dentre suas aplicações. As imagens produzidas são concretas e contribuirão para a segurança
pública e privada de um modo geral, possibilitando realizar-se um estudo aprofundado, sem causar
constrangimento à vítima e sem o risco de perder-se o objeto, e acima de tudo evitando erros.
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RESUMO
Este resumo abordará a incidência do HPV em nossa região, os sinais e sintomas da doença e sua
prevenção e tratamento. É uma patologia também conhecida como câncer cervical, de desenvolvimento
lento, e pode apresentar sem sintomas em fase inicial evoluindo para quadros mais graves. Tendo a infecção
pelo Papilomavírus Humano (HPV), que por sua vez, é um vírus que infecta as células epiteliais da pele e da
mucosa, causando diversos tipos de lesões como a verruga comum e a verruga genital. Contudo, devido à
necessidade da prevenção da infecção pelo HPV são condições primordiais para diminuir essa neoplasia,
associada à adoção de medidas terapêuticas direcionadas para o tratamento dos condilomas, diminuindo sua
transmissão.
PALAVRAS-CHAVE: HPV, Infecção, Sintomas, Prevenção, Tratamento.

INTRODUÇÃO
Este levantamento bibliográfico tem como principal objetivo a informação. Trazer o conhecimento da
doença, os índices de incidência da infecção, os aspectos clínicos para que todos tenham acesso, de forma
clara e resumida as principais características dessa patologia, seus sintomas, transmissão, prevenção e
tratamento.

O HPV – SINTOMAS, TRANSMISSÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO
Em mulheres os sintomas mais comuns do HPV surgem na vagina, vulva, região do ânus e colo
uterino. As lesões do HPV podem aparecer na boca e na garganta. A transmissão do vírus se dá por contato
direto com a pele ou mucosa infectada, pela via sexual e também pode haver transmissão durante o parto.
Não esta comprovada a possibilidade de contaminação por meio de objetos, uso de vaso sanitário e piscina
ou compartilhamento de toalhas e roupas intimas. As alterações celulares são descobertas no exame
preventivo (conhecido como Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso é
importante a realização periódica deste exame e destacar que o uso da camisinha em todas as relações
sexuais aumenta a qualidade de vida de cada indivíduo. Nenhum tratamento possui a capacidade de
erradicar o HPV, o objetivo do tratamento é a remoção da lesão, melhora clínica e evitar a transmissão do
vírus. Segundo PINTO (2008) a prevenção e o diagnóstico precoce da infecção pelo HPV são essenciais para
que haja controle desta doença.
As vacinas são instrumentos de prevenção primária ou são consideradas terapêuticas quando induzem a
regressão de lesões precursoras e a remissão do câncer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso objetivo foi trazer o conhecimento da patologia que atinge cada vez mais comum a população.
Na análise regional no Brasil, o câncer do colo do útero se destaca como o mais incidente na região Norte,
com 23,6 casos por 100.000 mulheres. Nas regiões Centro-Oeste e Nordeste ocupa a segunda posição, com
taxas de 22,2/100 mil e 18,8/100 mil, respectivamente, e é o quarto mais incidente na região Sudeste
(10,15/100 mil) e quinto na Sul (15,9/100 mil). Com base nos dados, admite-se a importância de esclarecer
quanto aos aspectos clínicos da infecção pelo HPV, bem como sugerir tratamentos capazes de eliminar ou
amenizar as lesões.
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RESUMO
A mamografia, na atualidade, é o método mais efetivo de diagnóstico precoce do câncer de mama. Um exame com alto
padrão de qualidade pode visualizar, em 85% a 90% dos casos, um tumor com mais de dois anos de antecedência de
ocorrer acometimento ganglionar, em mulheres com mais de 50 anos de idade. A diferença radiográfica entre o tecido
normal e o doente é extremamente tênue, logo, a alta qualidade do exame é indispensável para alcançar resolução de
alto contraste que permita essa diferenciação. O presente resumo tem o objetivo de revisar o funcionamento do exame e
métodos de diagnóstico do Câncer de Mama.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer de Mama, Diagnóstico, Radiologia da Mama.

INTRODUÇÃO
A mamografia é o método mais efetivo de diagnóstico precoce, na atualidade. Segundo Dershaw, é a
única área da radiologia em que é possível buscar, de modo sistemático, o câncer em estágio ainda curável.
Um exame com alto padrão de qualidade pode visualizar, em 85% a 90% dos casos, um tumor com mais de
dois anos de antecedência de ocorrer acometimento ganglionar, em mulheres com mais de 50 anos de idade
(FARRIA, 1994). Sua especificidade é de aproximadamente 90% ou mais, sendo, portanto, o exame “padrão
ouro” na detecção precoce do câncer de mama (NEWMAN, 1998). O objetivo da mamografia é produzir
imagens detalhadas com alta resolução espacial da estrutura interna da mama para possibilitar bons
resultados diagnósticos. A diferença radiográfica entre o tecido normal e o tecido doente é extremamente
tênue; portanto, a alta qualidade do exame é indispensável para alcançar uma resolução de alto contraste
que permita essa diferenciação.

CLASSIFICAÇÃO DO BI-RADS
Os achados mamográficos podem ser subdivididos em: Classe I – achados mamográficos negativos:
mamografia normal. Classe II – achados mamográficos benignos: calcificações vasculares, calcificações
cutâneas, calcificações com centro lucente, fibroadenoma calcificado, cisto oleoso (esteatonecrose),
calcificações de doença secretória (“plasma cell mastitis”), calcificações redondas (acima de 1 mm),
calcificações tipo “milk of calcium”, fios de sutura calcificados, linfonodo intramamário. Classe III – achados
mamográficos provavelmente benignos: nódulo de densidade baixa, contorno regular, limites definidos e
dimensões não muito grandes, calcificações monomórficas e isodensas sem configurar grupamento com
características de malignidade. Classe IV – achados mamográficos suspeitos: nódulo de contorno bocelado
ou irregular e limites pouco definidos, microcalcificações com pleomorfismo incipiente, densidade assimétrica,
algumas lesões espiculadas. Classe V – achados mamográficos altamente suspeitos: nódulo denso e
espiculado, microcalcificações pleomórficas agrupadas, microcalcificações pleomórficas seguindo trajeto
ductal, ramficadas, tipo letra chinesa (KOPANS, 1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma rotina de prevenção e detecção de artefatos e um efetivo controle de qualidade no processo de
aquisição de imagem radiográfica da mama podem ser facilmente incorporados pelo serviço de mamografia,
resultando em exames mais fiéis, diagnósticos mais acurados e redução dos custos.
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RESUMO
Este levantamento bibliográfico teve como objetivo, estudar os maus tratos aos idosos de forma com que as autoridades
precisam conhecer o perfil socioeconômico da população atualmente envelhecida e reconhecer que a sociedade
brasileira vem passando por um processo acelerado de envelhecimento. O envelhecimento diz respeito diretamente à
própria afirmação dos direitos humanos fundamentais, atente-se que a velhice significa o próprio direito que cada ser
humano tem de viver muito, mas viver com dignidade.
PALAVRAS-CHAVE: Violência, Maus Tratos.

INTRODUÇÃO
Este resumo expandido abordará um tema, complexo e polêmico. Trata-se da violência contra idosos
e deficientes, a qual praticamente não é divulgada, mas a proporção em que ocorre é absurda.
O objetivo principal é a notificação, a não omissão e a orientação tanto para os profissionais da saúde
quanto da educação, pois frequentemente são eles que têm mais contato com as vítimas dos maus tratos, da
violência. Sem o adequado conhecimento do perfil da população idosa nenhuma rede de promoção, proteção
e defesa dos direitos das pessoas idosas tem possibilidade de manter-se com eficiência.
.

DESCASO E MAUS TRATOS
Em diferentes lugares, ora se viver muito com dignidade é um direito de todo ser humano já que
significa a própria garantia do direito à vida, o Estado as autoridades precisam desenvolver e disponibilizar às
pessoas envelhecidas e deficientes toda uma rede de serviço capaz de assegurar a todas essas pessoas os
seus direitos básicos, como, por exemplo, saúde, transporte, lazer ausência de violência tanto no espaço
familiar como no espaço público. Sendo assim facilitando em parte suas vidas e fazendo prevalecer os seus
direitos como cidadãos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, a violência é considerada um grave problema de Saúde Pública no Brasil, sendo a
principal causa de descaso com os idosos. A interlocução entre os órgãos e instituições tais como: Vara do
Idoso, Defensoria do Idoso, Conselho de Direito do Idoso entre outras é essencial para a garantia dos direitos
dos idosos, bem como para a inserção nos orçamentos dos recursos necessários para o atendimento das
demandas das pessoas idosas.
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RESUMO
Este resumo abordará, de forma clara e objetiva, as principais fontes de prevenção e tratamento do câncer de
próstata. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer de próstata é a neoplasia maligna mais
frequente nos homens e o segundo maior causador de mortes no Brasil (SBU, 2008). Os sintomas mais
comuns do câncer de próstata são: diminuição do jato urinário, aumento da frequência miccional, jato urinário
intermitente, urgência urinária, incontinência e a presença de sangue na urina. Os tumores podem crescer de
forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte.
PALAVRAS-CHAVE: Próstata, sintomas, prevenção.

INTRODUÇÃO
Este levantamento bibliográfico tem como principal objetivo a informação. Trazer o conhecimento da
doença e seus aspectos clínicos, para que todos tenham acesso, de forma clara e resumida, as principais
características dessa patologia e suas formas de prevenção e tratamento.

CÂNCER DE PRÓSTATA – UM VERDADEIRO TABU ENTRE OS HOMENS
O câncer de próstata é um tumor maligno que ocorre quando as células sofrem mutação e se
multiplicam desordenadamente. Atualmente, com medidas adequadas de detecção precoce, pode-se
diagnosticar o tumor na fase inicial e com isso tratá-lo de modo curativo. No Brasil, o câncer de próstata é o
segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. É o sexto
tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de tipos
de câncer. Para a detecção do câncer da próstata é recomendado o acompanhamento anual a partir dos 45
anos com visita ao urologista, toque retal e dosagem no sangue do antígeno prostático específico (PSA). O
tratamento mais indicado para este tipo de tumor dependerá do estágio da doença, a avaliação do PSA e a
expectativa de vida do paciente. De acordo com cada caso, pode ser indicada a cirurgia, a radioterapia e a
braquiterapia. É importante salientar que os hábitos alimentares também são bons aliados e estão
relacionados a um efeito protetor da doença, como o consumo de frutas e vegetais ricos em licopeno, como o
tomate e a cenoura e leguminosas como o feijão, a ervilha e a soja. Contudo, ainda nota-se um descaso da
população masculina com relação à fisiopatologia do câncer prostático, assim como sobre a importância em
realizar medidas preventivas para evitar o seu desenvolvimento. No entanto, superar o preconceito, o medo,
e as barreiras impostas à realização do exame preventivo do toque retal , assim como a desinformação dos
homens com respeito a esta patologia, ainda é uma realidade em nosso meio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso principal objetivo foi trazer o conhecimento dessa patologia que tem sido cada vez mais
comum em meio à população masculina. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da
terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento da
expectativa de vida é justificado pela evolução dos métodos diagnósticos (exames) e pela melhoria na
qualidade dos sistemas de informação do país.
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RESUMO
Este levantamento bibliográfico teve como objetivo, estudar a violência em suas várias formas na vida de
crianças e adolescentes, dentre as mais comuns está: abandono, negligência educacional, violência física, sexual e
psicológica. Os dados revelam que a violência sexual ocupa o segundo lugar na faixa etária de 10 a 14 anos, com 10,5%
das notificações, ficando atrás apenas da violência física (13,3%). Na faixa de 15 a 19 anos, esse tipo de agressão ocupa
o terceiro lugar, com 5,2%, atrás da violência física (28,3%) e da psicológica (7,6%). Das vítimas de exploração sexual
infantil 88,2% são do sexo feminino, enquanto apenas 9,8% são do sexo masculino. Segundo o estudo, mais de 55,8%
dos abusos ocorreram dentro de casa.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Violência, Maus Tratos.

INTRODUÇÃO
Este resumo expandido abordará um tema muito atual, complexo e polêmico. Trata-se da violência
contra crianças e adolescentes, a qual praticamente não é divulgada, mas a proporção em que ocorre é
absurda.
O objetivo principal é a notificação, a não omissão e a orientação tanto para os profissionais da saúde
quanto da educação, pois frequentemente são eles que têm mais contato com as vítimas dos maus tratos, da
violência e dos abusos.
.

A VIOLÊNCIA NAS FAMÍLIAS
Em diferentes partes do mundo, a violência na família vem assumindo um crescente papel nas
estatísticas de morbimortalidade de mulheres, crianças e adolescentes. No Brasil, a violência contra estes
segmentos da sociedade atinge todas as camadas sociais em toda sua diversidade cultural (RICAS; et. al,
2006).
As mudanças culturais têm sido no sentido de valorização da mulher e da criança e de diminuição do
poder do homem sobre a mulher e dos pais sobre a criança, o que leva à mudança da percepção da violência
como algo natural e um direito legitimamente exercido do homem sobre a mulher e dos pais sobre a criança.
Na grande maioria dos casos, os maus tratos e abusos vêm por parte dos pais, ou entes da própria
família, onde além da violência e abuso físico, são feitos diversos abusos psicológicos, ameaças, onde por
vezes acaba sendo um dos piores tipos de abuso; já que mesmo com acompanhamento e tratamento futuro,
será quase que impossível apagar da memória e não deixar que interfira no resto de suas vidas
principalmente quando ocorre durante o desenvolvimento da criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, a violência é considerada um grave problema de Saúde Pública no Brasil, sendo a
principal causa de morte de crianças e adolescentes a partir dos cinco anos de idade. A ideia de que o lar é o
local de maior segurança e que confere proteção à criança nem sempre é correta. Sabe-se hoje que a criança
pode ser maltratada em diferentes instituições e lugares, públicos ou privados; mas é dentro de casa, em
cenário familiar, que os maus tratos são mais frequentes e perigosos (BANNWART; BRINO, 2011).
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RESUMO
No grupo populacional de zero a dezoito anos incidem várias doenças crônicas com maior ou menor prevalência,
de acordo com a faixa etária e região geográfica. Além das doenças crônicas infantis, o câncer se destaca pela sua alta
incidência e repercussões na vida da criança e sua família. Muitas vezes as famílias das crianças com câncer, se sentem
impotentes para satisfazerem as necessidades relacionadas aos cuidados de saúde de suas crianças e de sustentarem
suas vidas familiares. A literatura tem enfatizado a temática da dor em oncologia, focalizando os aspectos relacionados ao
paciente adulto, entretanto o controle e o alivio da dor da criança com câncer são considerados significativos na
assistência pediátrica.
PALAVRAS-CHAVE: Crianças, Oncologia,

INTRODUÇÃO
A taxa de incidência do câncer infantil tem crescido em torno de 1% ao ano. Esse
crescimento tem sido inversamente proporcional ao crescimento da taxa de mortalidade e estimase que a taxa de cura global esteja em torno de 85%.
No Brasil o câncer é a terceira causa de morte por doença entre um e quatorze anos, e no
município de estado de são Paulo é a primeira causa de óbito entre e cinco e quatorze anos de
idade, excluindo-se as causas externas.
CRIANÇAS COM CÂNCER
A presença de uma criança com câncer afeta toda família e tem, ainda, tem o potencial de
romper profundamente a sua estrutura, porém, à medida que seus membros adaptam-se à doença,
seus papeis e responsabilidades podem mudar.
A criança enfrenta problemas como longos períodos de hospitalização, reinternações
frequentes, terapêutica agressiva com sérios efeitos indesejáveis advindo do próprio tratamento,
dificuldades pela separação dos membros da família durante as internações, interrupções das
atividades diárias, angustia, dor sofrimento e medo constante da possibilidade de morrer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O controle e o alívio da dor na assistência à criança com câncer tem sido objeto de
preocupação constante para a equipe da área, na busca de intervenções que possam minimizar ou
evitar problemas de ordem físico emocional, relacionados ao tratamento, a evolução da doença e a
assistência a criança em fase terminal.
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RESUMO
Ao longo deste trabalho far-se-á um levantamento bibliográfico sobre sistema digestório e o exame enema
opaco. Os melhores exames para diagnosticar doenças no sistema digestivo são os exames contrastados,
onde o contraste tem função de realçar as estruturas anatômicas. No sistema digestório pode ocorrer várias
patologias gravíssimas que pode levar o paciente a óbito.
PALAVRAS-CHAVE: Enema Opaco, sistema digestivo.

INTRODUÇÃO
Este resumo expandido abordará um tema muito importante polemico, pois todos exames
contrastados oferece algum risco pois podem causar reações alérgicas. O enema opaco ou enema baritado é
um procedimento radiográfico que estuda o intestino grosso.
As principais indicações para este exame são: Colite, Colite ulcerativa, divertículo, neoplasias ,
pólipos e vólvulo. O preparo deve ser feito no dia anterior com uso de laxantes, é de extrema importância que
o intestino esteja completamente vazio.

.
SISTEMA DIGESTORIO E ENEMA OPACO
O sistema digestório humano é formado por um tubo longo e musculoso, ao qual estão associados
órgão e glândulas que participam da digestão. Apresenta as seguintes regiões :boca, faringe, esôfago,
intestino delgado, intestino grosso e anus. As glândulas são: glândulas salivares, pâncreas, fígado e vesícula
biliar. O intestino grosso se inicia no quadrante inferior direito, ele tem aproximadamente 1,5 metro de
comprimento e 6 cm de diâmetro.
O enema opaco ou enema baritado é um procedimento radiográfico que estuda o intestino grosso.
O enema opaco com duplo contraste demonstra diverticulose, pólipos e alterações na mucosa .Para
fazer um exame de enema baritado é preciso seguir um protocolo básico que inclui as seguintes incidências:
Póstero anterior e antero posterior, obliqua anterior direita e obliqua anterior esquerda .

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os melhores exames para diagnosticar doenças no sistema digestivo são os contrastados, onde o
contraste tem a função de realçar as estruturas anatômicas facilitando um diagnostico.
O enema Opaco é um dos exames mais utilizados atualmente, porem é invasivo e pode levar
algumas complicações por isso é muito importante grande conhecimento de anatomia humana.
O meio de contraste exige certo cuidado por ser uma substancia que pode causar uma serie de
reações alérgicas.
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RESUMO
A Ressonância Magnética (RM) é a propriedade física exibida por núcleos de determinados elementos que,
quando submetidos a um campo magnético forte e excitados por ondas de rádio em determinada frequência (Frequência
de Larmor), emitem rádio sinal, o qual pode ser captado por uma antena e transformado em imagem. A imagem por
ressonância magnética (IRM) é o método de diagnóstico por imagem não-invasivo mais sensível para avaliar partes
moles, particularmente o encéfalo, porém trata-se de uma técnica onerosa. Ela apresenta grande potencial diagnóstico,
poucos efeitos deletérios e muitos benefícios a serem obtidos com o seu uso.

INTRODUÇÃO
Este resumo expandido abordará um tema muito atual, complexo, a IRM fornece informações
anatômicas acuradas, imagens em qualquer plano do corpo, bom contraste e resolução espacial e por si só
pode sugerir um diagnóstico. Porém, não permite um diagnóstico histológico específico e deve ser
interpretada em contexto com outros achados clínicos e patológicos. Esta revisão teve como objetivos
mostrar as bases físicas da ressonância magnética e propiciar mais conhecimento.

RESSONÂNCIA MAGNETICA
Por definição, a RM é a propriedade física exibida por núcleos de determinados elementos que,
quando submetidos a um campo magnético forte e excitados por ondas de rádio (RF) em determinada
frequência (Freqüência de Larmor), emitem rádio sinal, o qual pode ser captado por uma antena e
transformado em imagem),o núcleo mais simples é o do hidrogênio, o qual consiste em um único próton. Os
prótons e os nêutrons têm uma propriedade chamada spin ou momento angular que nada mais é do que uma
rotação similar à rotação da Terra sob o seu próprio eixo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De uma forma resumida, a aquisição de imagens por RM é constituída das seguintes etapas: o paciente é
colocado no interior do magneto do equipamento; os núcleos atômicos do paciente se alinham ao longo do
campo magnético aplicado, gerando um vetor de magnetização; gradientes de campo magnético seqüenciais
são aplicados para a localização espacial dos sinais a serem adquiridos; os pulsos de excitação são
aplicados e os núcleos absorvem energia; após os pulsos, passam a ocorrer os fenômenos de relaxação; os
núcleos passam a induzir o sinal de RM nas bobinas receptoras; o sinal de RM é adquirido; o sinal de RM é
processado por meio da transformada de Fourier; a imagem é formada ponto a ponto numa matriz.
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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo analisar a importância da implantação do PACS (Picture Archiving and
CommunicatiSystem) na realização de exames radiológicos e as vantagens para os pacientes, profissionais e instituição
hospitalar.
PALAVRA CHAVE: PACS, exames radiológicos.

INTRODUÇÃO
Os Raios-X foram descobertos em 1895 por Wilhelm Conrad Röentgen (1845-1923), professor na
Universidade Wuerzburg, Alemanha. Com o desenvolvimento da tecnologia e o advento da tomografia
computadorizada, os exames com raios-X foram ligados com a informática, assim se desenvolveram os
novos meios de aquisição de imagens, diferentes dos filmes radiográficos. O PACS (Picture Archiving and
Communication System - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens) é um sistema que permite o
uso de imagens digitais, armazenamento virtual e acesso em qualquer subestação ligada a ele (SILVA et al.,
2008). Para realizar um exame radiográfico digital deve-se apenas trocar o receptor de radiação, no lugar do
filme usa-se os Fósforos-fotoestimuláveis, que quando absorvem um feixe de raios-X, emitem alguma luz
rapidamente, a maioria da energia é absorvida e armazenada pela própria tela, que será lida e enviada ao
sistema ou gravada em CDs, discos externos e acessada à distância pelos médicos credenciados
(MARIANO, 2010).

METODOLOGIA
A metodologia do trabalho contou com a pesquisa em livros, artigos, monografias, dissertações, teses
sobre o assunto, sites ligados aos conteúdos e ainda informações de profissionais da área. A parte prática foi
desenvolvida no CAMF, foram realizadas a partir de visitas periódicas a fim de acompanhar a realização de
exames de rotina do setor de raios-X, além de entrevistas com funcionários desse setor para a descrição dos
exames e, principalmente, suas opiniões sobre a implantação do novo sistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo os funcionários, melhorou muito a qualidade dos exames, pois se uma técnica inadequada
não puder ser corrigida, pode-se repetir o exame rapidamente, diminuindo drasticamente o tempo de espera
do paciente. Também foi apontada resistência ao sistema por parte de alguns profissionais que não se
adaptaram a essa tecnologia, mas que vêm aprendendo a aceitar essa nova forma de realizar exames. A
utilização de um sistema como o PACS garante várias vantagens, entre elas estão: Diminuição dos gastos,
comunicação imediata entre vários setores, análise, processamento, agilidade, manipulação das imagens de
acordo com os seus padrões para diagnosticar com mais precisão e o resultado final é um atendimento de
melhor qualidade para o paciente.
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RESUMO
Atualmente, os inúmeros avanços científicos e tecnológicos que surgiram nas últimas décadas têm
trazido contribuições relevantes para área da saúde, com a implementação de recursos e técnicas de tratamento cada
vez mais sofisticados e consequente prolongamento de vida. Em especial podemos citar como exemplo o transplante de
medula óssea (TMO), utilizado em muitas doenças da infância, malignas ou não malignas, por poder curar ou prolongar a
vida de muitas. Embora promissora solução, é também um procedimento muito agressivo, já que os efeitos colaterais da
quimioterapia/radioterapia, acarretam comprometimento múltiplo de órgãos e tecidos e depressão imunológica. Mesmo
nos casos de sucesso no TMO, o paciente e sua família percorrem um longo e difícil caminho, que abrange desde o
diagnóstico da doença, passando todo tratamento e complicações da doença, até estarem curados. Assim, existe em
cada paciente uma bagagem que essa experiência lhes impõe, a qual repercutirá de forma marcante em suas vidas.
PALAVRAS-CHAVE: Transplante, Medula óssea.

INTRODUÇÃO
O TMO é visto como a solução e cura de doenças crônicas e, quando se tem sucesso no tratamento,
nunca se pensa na trajetória sofrida que se tem ate a recuperação total dos pacientes.
Quase nunca se da importância às consequências que se tem durante a preparação para o TMO,
que é extremamente desgastante, especialmente em crianças e adolescentes. Por isso surgiu a necessidade
de objetivar o presente trabalho é baseado em revisão bibliográfica, descrever as experiências dos pacientes,
sobreviventes do TMO, e apreender como essa modalidade terapêutica influenciou a qualidade de vida de
ambos.

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
O transplante de medula óssea (TMO) é um procedimento médico complexo, utilizado
frequentemente nas duas últimas décadas no tratamento de uma série de enfermidades graves quando as
terapêuticas convencionais não oferecem um bom prognóstico (Thomas, 2000).
O método em questão envolve a infusão de suspensões de células-tronco e visa basicamente a
reverter a aplasia medular decorrente de doenças hematológicas, oncológicas e onco-hematológicas. Assim,
oferece possibilidade de recuperação a pacientes portadores de tumores sólidos, leucemias, anemias,
linfomas, hemoglobinopatias e outras enfermidades potencialmente letais, de modo que pode ser considerado
um dos maiores avanços da medicina moderna (Job, 1994).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As perspectivas são boas e os resultados obtidos com o transplante animadores. Ao longo das
décadas o número de pacientes tratados tem aumentado muito, e a indicação rotineira tem trazido os
pacientes para o procedimento em fases cada vez mais precoces, facilitando a melhora dos resultados.
Houve franca melhora também dos laboratórios, bancos de sangue, treinamento de médicos, enfermeiras e
profissionais correlatos que prestam suporte a estes pacientes.
Houve uma progressiva familiarização desta condição também devido aos meios de comunicação
mostrando o outro lado, do homem vencendo sempre desafios e inovando novas técnicas, produzindo novos
fármacos e superando o próprio medo. Acreditamos que o futuro reserva novas e boas notícias, com mais
opções de tratamento.
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RESUMO
A mamografia é o método mais eficiente na detecção precoce do câncer de mama. Este trabalho as formas de
se avaliar os valores preditivos e negativo das categorias 3,4 e 5 do sistema BI-RADS em lesões mamária nodulares nãopalpáveis avaliadas por mamografia e ultrassonografia.
PALAVRAS-CHAVE: BI-RADS, Câncer, Biópsia.

INTRODUÇÃO
Os programas de rastreamento do câncer de mama têm sido muito úteis e fundamentais no
diagnóstico precoce de câncer de mama. A utilização do rastreamento pela mamografia passou a ser
acompanhada da realização de grande número de biópsias desnecessárias, considerando que parte das
lesões suspeitas de malignidade por esse método tem revelado tratar-se de doenças benignas.

METODOLOGIA
O trabalho será baseado em analise e pesquisas de artigos científicos relacionados ao rastreamento
de patologias neoplásicas predominantes nas regiões mamárias femininas, havendo a necessidade da
utilização de programas específicos para comparação de imagens e identificação de patologias para um
diagnóstico preciso e um tratamento eficiente do cliente que apresenta esta neoplasia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conforme o método de classificação e interpretação de exames de mamografia há três categorias
para identificação de patologias: CATEGORIA 3; um achado encontrado nesta categoria deve ter alta
probabilidade de ser benigno. É utilizada para um achado cujas características sugerem quase certamente
benignidade, porque há possibilidade muito pequena de que se trate de tumor maligno, é indicado fazer um
acompanhamento em intervalos mais curtos, ou seja, fazer o exame de 06 em 06 meses para avaliar sua
estabilidade; CATEGORIA 4- as lesões não possuem características morfológicas típicas de câncer, porém
apresentam real possibilidade de serem malignas. Baseados em imagens sugere-se biópsia; CATEGORIA 5lesões altamente sugestivas de malignidade. Suas características morfológicas apresentam alta probabilidade
de serem maligna.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
São classificados na categoria 3 do sistema Bi-Rads as lesões com alta probabilidade de serem
benignas. Ainda que o próprio sistema Bi-Rads orienta a não fazer biopsias em paciente com esse número
em Bi-Rads este procedimento é realizado em grande número de casos. Os principais motivos para a prática
de biopsia são a ansiedade das pacientes, insegurança dos médicos e a presença de fatores de risco para o
câncer de mama. Ao realizar os achados ultrassonográficos das classes 3,4 e 5 do sistema Bi-Rads com o
propósito de avaliar a capacidade preditiva dessas classes em malignas e benignas das lesões não
palpáveis.
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RESUMO
Com o intuito de mudar a cultura da forma como era comercializado, estocado e consumido a carne bovina,
devido o baixo período de conservação, melhorar forma de estocagem foi desenvolvido nova tecnologia que auxiliaria na
preservação que é através da radiação. Atualmente há várias maneiras de processar a carne bovina, seja com o intuito de
preservá-lo contra deteriorização e/ou eliminar agentes infecciosos presente, os métodos mais comuns são esterilização
através da radiação, congelamento e exposição solar. Para assegurar a qualidade de um produto tão rico de nutrientes
atualmente tanto em questão econômica quanto de saúde publica, pode-se contar com vários métodos, sendo um deles o
mais eficiente que é a radio esterilização como será apresentado durante o trabalho inibindo o crescimento e
desenvolvimento dos microrganismos.
PALAVRAS-CHAVE: carne bovina, irradiação, nutriente.

INTRODUÇÃO
A carne é um dos alimentos mais nutritivos utilizados na alimentação humana, é uma fonte rica em
proteínas de alta qualidade, por conter aminoácidos essenciais e ser altamente digestível e facilmente
absorvível rica em ferro. Um produto de qualidade é aquele que atende perfeitamente de forma confiável,
acessível, segura, e no tempo certo, às necessidades do cliente ou consumidor moderno.
A responsabilidade acerca desta qualidade da carne bovina se deve ao SISBI - Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assim como
suas regulamentações. (MENDES, 2012).
Hoje em dia o tratamento de alimentos através da radiação ionizante melhora sua conservação e, ao
mesmo tempo, reduz a incidência de algumas doenças próprias dos mesmos. A irradiação dos alimentos é
inicialmente usada para aumentar a qualidade dos alimentos pela inativação das enzimas e redução das
bactérias e fungos que causam deterioração. (POLIZEL, 2006).
Doses elevadas podem esterilizar alimentos, eliminar os patógenos dos produtos, médias podem ter
efeito de pasteurização, prolongando a vida-útil e doses baixas podem ser eficazes no controle de parasitas
em carnes frescas, retardando o envelhecimento (POLIZEL, 2006).

METODOLOGIA
O trabalho será baseado em analise e pesquisas de artigos científicos relacionados a radio
esterilização da carne bovina, avaliando a reação química e biológica do mesmo, através de radiações
provenientes do cobalto-60 e raios gama, sendo comparado com esterilizações através da alta temperatura.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Será discutida nesse trabalho acadêmico a forma de utilizar o meio radioativo como esterilização da
carne bovina, comparando vantagens e desvantagens do método desenvolvido, observando valores
nutritivos, custo, benefícios. Porque o Brasil é um dos maiores exportadores desse alimento em questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A grande vantagem de irradiar o alimento com a energia gama em comparação a outras fontes de
energia está na sua capacidade de destruir os microrganismos, por ser uniforme, profunda, com alto índice de
energia, grande penetração e letalidade devida sua ação ao nível celular.
Irradiar o alimento com esta energia é uma opção tecnológica segura e eficaz que atende todas as
expectativas, tanto na qualidade e durabilidade, torna inativos os microrganismos como E. Coli e outros
patogênicos existentes.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar dados epidemiológicos de dentes supranumerários diagnosticados por
meio de radiografias panorâmicas. Os dados revelam que a radiografia panorâmica é observada a prevalência do gênero,
idade do paciente, relação de acontecimento maxila/mandíbula e topografia dos supranumerários. Onde apontam que
1,4% com maior ocorrência no gênero feminino, sendo a região de pré-molares inferiores a mais acometida, seguida da
região de molares superiores e da região de incisivos e caninos superiores. A ocorrência de dentes supranumerários
representa uma anormalidade relativamente incomum, sem predominância significativa entre maxila/mandíbula, sendo
observada uma discreta maior frequência na região de pré-molares inferiores.
PALAVRAS-CHAVE: Dente supranumerário, radiografia panorâmica, prevalência.

INTRODUÇÃO
As variações no desenvolvimento dentário podem implicar alterações no número de dentes os quais
recebem definições próprias. Quanto à etiologia de tais dentes, ainda não há um consenso definido, existindo
várias teorias, como a proliferação continuada da lamina dentária permanente ou decídua, que forma um
terceiro germe dentário, distúrbio do desenvolvimento, hereditariedade. São mais comuns em dentição
permanente, com predominância na maxila em relação à mandíbula. A ocorrência desses supranumerários
pode ocasionar complicações como: apinhamento dental, erupção retardada, rotação dentária, formação de
diastemas, desenvolvimento de lesões císticas, reabsorção de dentes adjacentes, dentre outras. Sendo
assim, a radiografia panorâmica representa um importante método complementar para o diagnóstico precoce
e um tratamento apropriado é fundamental para prevenir as alterações causadas pelos supranumerários.

METODOLOGIA
Pesquisa realizada com levantamento de dados e radiografia panorâmica para o estudo da anomalia
de dentes supranumerários, detectado em exames de rotina por ser assintomático, e afetando principalmente
a dentição permanente podendo causar o desenvolvimento da oclusão, entre estas complicações como
apinhamento dentário, impactação de dentes, reabsorção radiculares, diastemas na linha média, erupção na
cavidade nasal e formação de cisto folicular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa foi realizada com 1.800 radiografias panorâmicas mostrando que a ocorrência de
dentes supranumerários é baixa, onde foi observada a presença de 35 dentes supranumerários em 25
radiografias, apresentando uma prevalência de 1,4%, sendo que 56% do sexo feminino o mais acometido e
44% do sexo masculino, sem predominância significativa entre maxila/mandíbula e com uma discreta maior
frequência na região de pré-molares inferiores, mais comum na dentição permanente. O sexo feminino
predomina mais que o sexo masculino, sendo assim mais comum na região dos pré-molares inferiores.
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RESUMO
No contexto de entomologia médica, os mosquitos se enquadram entre os insetos que causam maior impacto à saúde
pública no Brasil. O Aedes Aegypti é o principal transmissor da dengue e febre amarela, doenças transmitidas pelas
fêmeas que são hematófagas. O controle desses vetores não pode depender somente de um método, mas sim depor de
várias alternativas. Sendo assim, além dos controles físicos, biológicos e químicos, surge uma nova técnica para
disseminação dos mesmos através da radiação ionizante.
PALAVRAS-CHAVE: Radiação ionizante, Vetores, Aedes.

INTRODUÇÃO
Estratégias de controle de insetos baseadas em agentes químicos ou biológicos têm sido ineficientes
na maioria das vezes, além de serem altamente prejudiciais ao meio ambiente. Devido à esses impactos
ambientais, foram propostas novas estratégias de controle como a SIT (Sterile Insecto Technique). A primeira
idéia do uso de controle genético de mosquitos para combater uma doença surgiu há mais de 40 anos, onde
Knipling propôs a liberação de machos estéreis para diminuir a transmissão e população de insetos. Este
método tem sido amplamente utilizado há décadas propiciando resultados positivos no controle de pragas
agrícolas.
A Técnica do Inseto Estéril baseia-se na criação em massa de mosquitos e sua esterilização por
radiação, onde esta causará rupturas em cromossomos das células germinativas, levando à mutações letais.
Assim há a liberação de grandes números de insetos machos estéreis em uma área alvo, onde a
consequência é a redução da população de insetos aos níveis aceitáveis ou mesmo o seu desaparecimento.

METODOLOGIA
Para a realização do presente trabalho, far-se-á um levantamento de artigos sobre a irradiação do
Aedes Aegypti onde será apresentada a técnica de esterilidade e sua eficácia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Nesse trabalho acadêmico será discutida a forma de utilização da radiação ionizante como
esterilização do Aedes Aegypti, comparando vantagens e desvantagens em relação aos controles físicos e
químicos e seu impacto no meio ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das pesquisas e comparações de artigos científicos chega-se a conclusão que, essa nova
técnica de esterilização do vetor Aedes Aegypti através da radiação é muito significativa em termos de saúde
publica, todavia que, somente os inseticidas e prevenção populacional não são capazes o suficiente para
executar tal tarefa com eficiência.
Em ralação ao custo-benefício é importante declarar que com o tempo os mosquitos irão adquirir
resistência aos inseticidas, sendo assim a necessidade de maiores aplicações dos mesmos e mais custos.
Com a radiação não irá colocar cidadãos em risco nem a fauna e a flora, pois somente as fêmeas picam e
quem serão esterelizados são os machos. O custo pelos agentes químicos é bem elevado comparando a
radiação que será produzida por aceleradores de partículas através de energia elétrica.
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RESUMO
O domínio do átomo foi uma das maiores conquistas científicas e tecnológicas do século XX. Mas, no que diz
respeito à segurança e ao meio ambiente, exige muita atenção e rigor. Além da tecnologia empregada na sua
manipulação e segurança, o fator humano é a última palavra. Entre as décadas de 70 e 80, o mundo presenciou três
grandes acidentes nucleares e radiológicos da história da radiação: Acidente Nuclear de Chernobyl, de Three Miles Island
e o Acidente Radiológico de Goiânia com Césio 137. O que é perceptível em todos eles é a questão humana, seja falha
ou negligência ou imprudência.

INTRODUÇÃO
A radiação nuclear provoca danos nos seres humanos e qualquer uso que se faça dela deve,
portanto, ser feito criteriosamente, com conhecimento de proteção radiológica e com responsabilidade. No
início da história da radiação pouco se sabia sobre os efeitos danosos e quase nada sobre os efeitos tardios
(Okuno, 1998). Esse trabalho tem como objetivo elencar os acidentes nucleares e radiológicos mais
conhecidos do século XX, que tiveram repercussão internacional e que revelaram da pior forma os riscos da
má manipulação das fontes de radiações ionizantes.

METODOLOGIA
O trabalho foi elaborado através de pesquisa bibliográfica na biblioteca da instituição e em artigos
obtidos na internet. Foram utilizados livros de física moderna, radiologia e artigos que continham a história do
acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia (antiga União Soviética), acidente radiológico de Goiânia com
Césio 137 (Brasil) e o acidente nuclear de Three Miles Island.

DISCUSSÃO
Em 25 de abril de 1986 o mundo testemunha o acidente na usina nuclear de Chernobyl, localizada
em Pripyat, Ucrânia. Durante o período de operação em baixa potência, ocorreram diversas falhas de
procedimento por parte dos operadores (incluindo o desligamento de três sistemas de segurança), o que
culminou na explosão do reator, sendo que a tampa do vaso, pesando em torno de 1000 toneladas, foi
arrancada e seus destroços lançados até cerca de 2 km de distância. Foram liberados na atmosfera
radionuclídeos com mais de 43 milhões de curies de atividade, contaminando quase toda a Europa. Após o
acidente o prédio do reator foi concretado e acabou transformando-se em um mausoléu.Em 13 de setembro
de 1987, na cidade de Goiânia, Goiás, um aparelho de radioterapia em desuso, contendo uma fonte
radioativa de cloreto de césio (Cs-137), foi levado por dois catadores de papel de um prédio abandonado e,
seis dias depois, vendido a um ferro-velho. O dono do ferro-velho distribuiu um pouco desse pó que parecia
purpurina a parentes e amigos contaminando, aproximadamente, 250 pessoas. Nos dias 27 e 28 de outubro
morreram, respectivamente, Israel Batista dos Santos (22 anos) e Admilson Alves de Souza (18 anos),
funcionários do ferro-velho, que manusearam o equipamento. Mas foi Leide das Neves Ferreira, uma menina
de apenas 6 anos, que absorveu a maior quantidade de césio, vindo a ser enterrada num caixão blindado de
chumbo.No dia 28 de março de 1979, a usina nuclear Three Mile Island, foi palco do pior acidente nuclear
ocorrido até então. Uma bolha de gás altamente radioativo havia se instalado na parte de cima do reator,
impedindo o acesso da água de refrigeração, resultando na libertação de até de gases radioativos e do
perigoso 131I com radioativa de aproximadamente 481 PBq e 740 GBq, respectivamente. No dia 1º de
novembro de 1979, uma comissão nomeada pelo então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter,
chegou à conclusão de que o acidente fora causado por falha humana. Os técnicos constataram, no entanto,
que os danos haviam sido maiores do que se suspeitava. Setenta por cento do núcleo do reator fora
destruído pelo calor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos três casos é notório o fator humano. Além disso, quando o assunto é radiação nunca é demais recursos
e normas de segurança. A tecnologia também se mostra fundamental no monitoramento, mas o bom
treinamento do pessoal faz a grande diferença.
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RESUMO
A coluna vertebral é composta de uma série de curvas anteroposteriores. Os termos côncava e convexa são
usados para descrever essas curvas. Mas as curvas são descritas de formas opostas conforme são avaliadas de uma
perspectiva anterior ou posterior. Certos termos são comumente usados para descrever curvaturas da coluna vertebral
quando elas se tornam exageradas ou anormais.
PALAVRAS-CHAVE: Coluna Vertebral, Curvatura, Vértebra.

INTRODUÇÃO
A coluna vertebral, comumente chamada de coluna espinhal, é uma complexa sucessão de muitos
ossos chamados de vértebras. Ela garante uma coluna de sustentação flexível para o tronco e a cabeça e
também transmite o peso do tronco e da parte superior do corpo aos membros inferiores. Essa coluna está
localizada no plano mediossagital, formando a região posterior ou dorsal do tronco ósseo do corpo.

DIVISÕES DA COLUNA VERTEBRAL
A coluna vertebral é dividida em cinco regiões. Em cada uma dessas regiões as vértebras possuem
características distintas. As primeiras sete vértebras são conhecidas como vértebras cervicais. Embora possa
haver uma pequena variação entre a altura de cada vértebra entre os indivíduos, o ser humano comum tem
sete vértebras cervicais. As próximas doze vértebras são vértebras torácicas, cada qual conectada a um par
de costelas. As maiores vértebras no indivíduo são as cinco vértebras lombares. Essas vértebras são as mais
fortes na coluna vertebral, pois a sustentação do peso do corpo aumenta em direção à terminação inferior da
coluna. Por essa razão, os discos cartilaginosos entre as vértebras lombares inferiores são locais comuns de
lesão e patologia. O sacro e o cóccix desenvolvem-se como múltiplos ossos separados e então se fundem
em dois ossos distintos.

CURVATURAS DA COLUNA VERTEBRAL
Lordose significa arqueado para trás, descreve a concavidade anterior normal da coluna vertebral
lombar e cervical, mas também descreve a curvatura com "desvio para trás" anormalmente aumentado
envolvendo a coluna lombar. Cifose significa uma corcunda, descreve uma curvatura torácica que possui
corcova anormal ou exagerada com convexidade aumentada. Escoliose pode ser definida como uma
curvatura lateral exagerada ou anormal. Esse é um tipo de problema mais grave que ocorre quando existe
uma curvatura lateral pronunciada em forma de S. Isso pode causar deformidade grave de todo o tórax. O
efeito da escoliose é mais óbvio se ocorre na coluna vertebral inferior, onde pode criar uma inclinação da
pelve, com um efeito resultante nos membros inferiores, levando a um caminhar desigual ou claudicante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este levantamento bibliográfico teve o objetivo estudar a anatomia e as curvaturas da coluna
vertebral, suas aplicabilidades têm contribuído cada vez mais no tratamento e na qualidade de vida das
pessoas que sofrem diariamente com dor intensa proveniente de curvaturas anormais dessa parte anatômica,
podendo muitas vezes ser sinônimo de alguma patologia. As causas e agravantes destas situações são as
condições de trabalho, o manuseio, levantamento e carregamento de cargas excessivamente pesadas, a
manutenção de posturas incorretas por muito tempo, as causas psicossomáticas e a fadiga muscular.
Quando diagnosticadas precocemente, são tratáveis, podendo evitar o método cirúrgico.
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RESUMO
Este levantamento bibliográfico tem o objetivo de estudar o câncer de pâncreas. Trata-se de uma patologia no pâncreas,
sendo raro antes dos trinta anos de idade, tornando-se mais comum aos sessenta anos de idade. No Brasil é responsável
por cerca de 2% de todos os tipos de câncer e por cerca de 4% de mortes relacionadas a esta doença. O número de
mortes de clientes do sexo masculino é aproximadamente de 3.803 e do sexo feminino 3.923 ao ano.
PALAVRAS-CHAVE: Carcinoma Pancreático, Câncer de Pâncreas, Patologias do Pâncreas.

INTRODUÇÃO
O Tema dessa pesquisa abordara as neoplasias pancreáticas estudas na medicina, no qual
aborda o adenocarcinoma no pâncreas, onde não é muito comentado e conhecido.O objetivo
principal é informar a população sobre a prevenção e sobre as ocorrências da patologia para que
os mesmos possam tomar conhecimentos de como ocorre a doença no pâncreas e outras
complicações.
METODOLOGIA
Pesquisa realizada com levantamento de dados e radiografia panorâmica de abdome para o
estudo da anomalia e identificação de formações tumorais detectado em exames de rotina por ser
assintomático, e afetando principalmente as células do tecido pancreático, apresentando
deficiências na produção de insulina, controle do Glucagon, e possíveis surgimento de metástases
neoplásicas que possam se alojar em outros tecidos e órgãos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O câncer de pâncreas afeta mais homens e negros, sendo que 80% dos pacientes estão
entre os 60 aos 80 anos. Outros fatores de risco deve-se analisar o histórico pancreático do
paciente, tabagismo, casos de câncer na família, consumo excessivo de gordura, exposições
ocupacionais aumentam seu risco.
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RESUMO
O presente artigo analisa a história do emblemático estádio Mário Alves Mendonça, que pertencia ao América Futebol
Clube de São José do Rio Preto/SP, sendo referência no passado como um dos principais palcos futebolísticos do interior
do Estado de São Paulo. Apesar de sua inegável importância para a história da cidade, em janeiro de 2001 foi demolido
e, atualmente, o local abriga um supermercado da rede Atacadão. Fatos como este nos levam a observar que em certas
localidades, prédios e monumentos históricos não recebem o devido cuidado e atenção que deveriam. Neste contexto,
nota-se o desinteresse de grande parte da população e, principalmente, a inexistente atuação dos órgãos públicos. A
intenção deste estudo é demonstrar a importância histórica deste estádio e ilustrar a necessidade de resgate e
manutenção da memória, para que haja a efetiva preservação do patrimônio histórico-cultural. Também é defendida a
ideia de que a maior prejudicada com a demolição de patrimônios é a população, pois a sua história e,
consequentemente, a sua identidade vai se perdendo ao longo do tempo.
PALAVRAS-CHAVE: tombamento, patrimônio cultural e identidade.

INTRODUÇÃO
O patrimônio pode ser utilizado como uma ferramenta educacional de extrema importância, pois possibilita que a
população conheça seu passado, como forma de compreensão do modo de vida atual, ao mesmo tempo que permite que
seus valores e costumes possam fortalecer o processo de diagnóstico da identidade cultural local. (DIAS, 2006).De
acordo com Funari e Pinscky (2011, p. 17), “(...) preservar o patrimônio cultural – objetos, documentos escritos, imagens,
traçados urbanos, áreas naturais, paisagens ou edificações – é garantir que a sociedade tenha maiores oportunidades de
perceber a si própria.” A escolha do estádio Mário Alves Mendonça (MAM) justifica-se exatamente por ilustrar de maneira
clara como um patrimônio tão relevante para o município e toda a região simplesmente não recebeu a devida atenção,
deixando assim de fazer parte da memória de futuras gerações. Utilizando-se de um exemplo da região de São José do
Rio Preto, vimos a necessidade desta abordagem por ser uma situação recorrente em grande parte do território nacional .

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi estabelecida em pesquisa bibliográfica, documental e sitográfica, além do estudo
de caso do referido Estádio Mário Alves Mendonça.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A história do Estádio que pertencia ao América Futebol Clube de São José do Rio Preto/SP foi apresentada
de forma detalhada com o objetivo de trazer à tona a necessidade de conscientização sobre a importância da
conservação de patrimônios histórico-culturais potenciais. Utilizando-se de um exemplo da região de São
José do Rio Preto, vimos a necessidade desta abordagem por ser uma situação recorrente em grande parte
do território nacional. Outro fator que podemos destacar no antigo estádio MAM, era a visita de times
“grandes” de São Paulo para enfrentar o América, tais como, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo,
que aconteciam frequentemente à cidade. Pelé, considerado pela FIFA o maior jogador de todos os tempos,
jogou diversas vezes no Estádio. O local não foi importante somente para o futebol e para o América, mas
para toda a cidade, pois contribuía para divulgar seu nome por todo o território brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o estudo realizado durante a elaboração do artigo podemos concluir que foi no estádio Mário Alves
Mendonça que o América Futebol Clube de São José do Rio Preto/SP viveu seus dias de glória, possuiu
times inesquecíveis e contou constantemente com a presença de um grande número de torcedores nas
partidas.Com a demolição do Estádio a cidade perdeu um de seus maiores patrimônios, que possuía
importância inestimável. Casos de demolições como este, evidenciam o descaso da administração pública
que deveria atuar preservando o próprio patrimônio, tornando-se um exemplo concreto da perda de
identidade e herança cultural de uma cidade.
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