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PESQUISA DE MERCADO PARA VERIFICAR A ACEITAÇÃO DA BEBIDA CAFÉ EM SALA DE
AULA
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MATTOS, André Luiz Rodrigues de Rossi, orientador, docente UNILAGO, São José do Rio Preto, e-mail:
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INTRODUÇÃO
O produto que foi utilizado como base do projeto de pesquisa experimental de mercado foi o café. Em função
dos dados adquiridos posteriormente à aplicação do questionário em sala de aula, para um determinado número de
pessoas, conseguimos verificar se o café poderia ter uma aceitação positiva pelos entrevistados. Buscamos entender
através da pesquisa qual o sexo, a faixa etária, se o consumidor tem o hábito de beber café fora de casa e, se sim, com
que frequência. Além disso, se o público alvo tem conhecimento das propriedades benéficas do produto, tal como as
que diminuem o cansaço mental, qual combinação prefere e quanto pagaria pela bebida. Questionaremos se o
consumidor beberia café na faculdade, e ainda, se conhece alguém que faria o mesmo.
O café é uma bebida típica de países tropicais como o Brasil, e é feito dos grãos do cafeeiro. Contém
propriedades analgésicas, diuréticas e energéticas. Com a bebida é possível criar várias combinações conforme a
preferência.
Mediante essas características, frente a possível viabilidade comercial desse produto, o escolhemos
para ser testado em uma pesquisa experimental de mercado, realizada em sala de aula.
Palavras-chave: pesquisa experimental de mercado, pesquisa sobre demanda de café

METODOLOGIA
O questionário foi composto por nove perguntas fechadas e aplicado no dia 29 de agosto de 2013,
no período noturno, para 40 alunos do 1º ano de Administração da União das Faculdades dos Grandes
Lagos (Unilago).
Para a aplicação do questionário de pesquisa foram utilizadas folhas sulfite A4 branca, impressa em
letra na cor preta, fonte Ariel e no tamanho 10, possuindo perguntas de fácil entendimento. As questões
contemplaram as seguintes perguntas: sexo; você sabia que o café contém propriedades que estimulam o
cérebro e diminuem o cansaço mental; faixa de idade; se o entrevistado bebe café fora de casa; se sim,
com que frequência; se beberia café na faculdade; se conhece mais alguém que beberia café na faculdade;
quais das combinações prefere e, quanto pagaria em um café.
O mesmo foi tabulado em gráficos quantitativos e apresentado por meio de relatório.

DISCUSSÕES
Por meio da pesquisa que foi realizada, verificamos que o nosso público alvo, ou seja, os alunos do
1º Ano do curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago),é composto por
78,9 % mulheres, 21,1% homens. Em relação à faixa etária, foram 73,7% com idade até 25 anos, 21% de
25 a 35 anos e, 5,3% de 35 a 45 anos.
Quanto aos dados referentes ao produto, a pesquisa apontou que 1/3 dos entrevistados disseram
não consumir a bebida, dentro ou fora da faculdade, porém, preferem a combinação de café capuccino.
Além disso, a maioria conhece mais alguém que beberia café na faculdade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a pesquisa realizada concluímos que a aceitação da bebida café é possível se o
preço estiver entre R$1,00 (um real) e R$2,00 (dois reais), de acordo com a maioria dos entrevistados.
Nota-se, também, a preferência pelas combinações capuccino, com açúcar, com leite e o predomínio de
consumidores do sexo feminino.
A comercialização do produto em sala de aula na faculdade mostrou-se rentável, pois a maioria dos
alunos declarou gostar de café e, ainda, seria vantajoso seu consumo devido à mesma conter propriedades
estimulantes para o cérebro e diminui o cansaço mental.
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INTRODUÇÃO
Essa pesquisa foi desenvolvida na sala de aula com os alunos do curso de administração do 1º ano C, cujo
tema foi uma pesquisa de mercado para venda de juju. 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 juju 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.
Palavras-chave: pesquisa de mercado experimental, consulta de demanda, aceitação de produto

METODOLOGIA
O método escolhido para analisar as possibilidades do nosso produto foi um questionário aplicado
para os alunos do 1º ano C, do curso de Administração. Foram aplicados 32 questionáriosnessa, pelos
quais analisamos a demanda do produto, ou seja, se seria possivelmente aceito ou não.Além disso, o
questionário tentou uma análise sobre o público alvo, como idade, sexo, gosto por sabores, dentre outros.

DISCUSSÕES
Procuramos avaliar o público alvo o diferenciando por sexo, idade, quantos jujus comprariam por
vez, quantas vezes consumiriam por semana e quanto pagariam.Nessa análise, constatamos que o nosso
público é composto por 67,8% de mulheres e 32,2 % de homens, dentre os quais a faixa etária se constituí
de 46% de alunos entre 18 e 20 anos, 27% entre 20 e 25 anos e 27% maior que 25 anos.Além disso, do
total de entrevistados, constatamos que 93,8% dos alunos comprariam o produto, sendo que 55,7% deles
comprariam de 1 a 2 vezes por semana, 37,2% comprariam de 3 a 4 vezes por semana e 0,6% comprariam
mais de 4 vezes por semana. Apenas 0,3% dos entrevistados não responderam.Dessas pessoas, 91%
comprariam 1 ou 2 jujus por dia e 2,8% comprariam 2 a 3 por dia. Com relação ao valor, constatamos que
91,2% dos entrevistados pagariam até R$ 0,75 pelo produto, 1,8% pagariam de R$ 0,75 a R$ 0,85 e 0,8%
pagariam de R$ 0,85 a R% 1,00.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme resultado da pesquisa, concluímos que o produto venderia, tendo maior procura
dentro de um preço acessível, cujo valor sugerido foi de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos).Os
sabores que mais foram escolhidos pelo público alvo foram:morango33%;chocolate
38,5%;maracujá 16,8%;laranja 5% e; coco 6,7%.Sendo assim o produto teria um bom rendimento.
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INTRODUÇÃO
O produto proposto – a bala baiana – se constitui em um tipo de doce do coco envolto de uma camada de
açúcar caramelizada. Tendo em vista que esse produto é novo no mercado de São José do Rio Preto e não existem
pesquisas que apontem a sua demanda comercial, faz-se necessário a aplicação sistemática de uma pesquisa para
esse fim. De tal forma, teremos maior possibilidade de acerto comercial para introduzir e possibilitar no mercado
regional a bala baiana. Para melhor analisar essa demanda, aplicamos um questionário contendo 10 questões e, após
respondido, o mesmo foi tabulado.
Após a apresentação do projeto de pesquisa, de acordo com o que queríamos provar, que neste caso é a
demanda de mercado deste doce, podemos afirmar que é um produto aceito com facilidade pelas pessoas
entrevistadas, principalmente se considerarmos que, todos os entrevistados, tiveram oportunidade de experimentá-la, o
que resultou em bastante êxito.
Depois questionário aplicado e tabulado as informações, percebemos que as opiniões mudaram em relação ao
gosto do produto, aqueles que não o conheciam, passaram a conhecer e gostar do doce.
PALAVRAS-CHAVE: pesquisa quantitativa experimental, consulta de mercado, doce de coco

METODOLOGIA
Para melhor analisar a demanda do doce, aplicamos um questionário contendo 10 questões, e após
respondido o mesmo, tiveram os dados tabuladores e observados em gráficos.
Dessa forma, a partir de todos os dados recolhidos após a aplicação e tabulação do questionário,
analisamos onde o produto seria mais aceito, pois observamos que há um lugar fixo a ser vendido.

DISCUSSÕES
Segundo os dados obtidos, observamos que o doce apresentado foi bem aceito pelo mercado tanto
pelas mulheres, que formam 45 % do público entrevistado, quanto pelos homens, que somam 55%. Nesse
sentido verificamos que ambos pagariam mais do que o valor mínimo proposto.
Quanto a demanda do mercado que queríamos verificar desde o projeto dessa pesquisa,
percebemos que seria maior do que o previsto inicialmente, assim como o preço que sugerimos foi bem
aceito pelas pessoas. Ainda com relação ao valor, constatamos que as mulheres pagariam mais pelo
produto (R$ 0,70 em média), e os homens, mesmo que consumindo mais, queriam pagar mais do que o
mínimo proposto, ou seja, um valor menor que o proposto pelas mulheres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a Bala Baiana será bem aceita pelo mercado regional de São José do Rio Preto,
com seu valor entre R$ 0,60 e R$ 1,00 com o custo de R$ 0,50 e a venda pelo preço sugerido percebemos
que haverá um lucro, pois o preço da bala está com 20% a mais do que o preço do custo e despesa.
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INTRODUÇÃO
A proposta desse projeto foi realizar uma pesquisa de mercado sobre camisetas silkadas, pela qual esperamos
abordar as preferências do público alvo e qual a opinião das pessoas em relação à revenda do produto.
O produto proposto consiste em camisetas silkadas com imagens e estampas de silk, em relação às quais
optamos por dar a oportunidade aos clientes de escolher um produto a seu gosto, desde a escolha do tecido no
processo de produção até o silk de sua preferência. Ofereceremos um produto diferenciado para que seja bem aceito
pelos colegas de classe, proporcionando melhor qualidade e conforto.
Aplicaremos um questionário com visando conseguir diferentes respostas sobre o produto e algumas
informações que possibilitaram a análise do público alvo, com o intuito de verificar a sua aceitação entre os alunos da
sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: pesquisa de mercado, camisetas silkadas, análise de público alvo, análise de demanda.

METODOLOGIA
Foi aplicada uma pesquisa quantitativa na sala de aula do 1ª A do curso de Administração. Nessa
pesquisa foram formuladas 13 questões para obtermos um resultado que nos levasse a conhecer melhor o
nosso público alvo e que nos mostrasse resultados específicos sobre o produto, dentre os quais: sexo,
idade, região em que residem, estado civil, o estilo, quantas pessoas revenderiam esse tipo de produto,
quantas gostariam de ganhar de presente, qual preferência de cor, do recorte, do tipo de silk, quanto
pagariam e em que ocasião fariam uma encomenda do nosso produto.

DISCUSSÕES
Após discutirmos sobre qual produto trabalhar, chegamos à conclusão de que camisetas silkadas
agradariam nosso público alvo, que no caso eram jovens em sua maioria. A média de idade dos
entrevistados foi de 18 a 35 anos. Abordamos 37 alunos, sendo 14 homens e 23 mulheres.
Com a análise dos dados tabulados da pesquisa verificamos pontos positivos em relação às
camisetas. Houve grande aceitação por parte das mulheres com relação à revenda, cerca de 80%
revenderiam nosso produto, por outro lado 15% dos homens gostariam de ganhar uma camiseta silkada
como presente de alguém e apenas 5% não revenderiam ou não gostariam de receber como presente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que esse é um produto com grande potencial que chega ao mercado para suprir uma
necessidade antes ignorada pela concorrência: o diferencial.
Verificamos que além de nosso produto ter uma demanda muito grande na preferência por ganhar
uma camiseta de presente, avaliamos também que há uma demanda maior ainda para a revenda do nosso
produto. Das 23 mulheres que participaram da pesquisa 80% revenderiam nosso produto e os homens 15%
gostariam de receber uma camiseta silkada de presente. Um ótimo resultado!
Estamos muito satisfeitos com a escolha de nosso produto e esperamos atender a demanda que nos
é imposta e o próximo passo é atingir a satisfação dos nossos clientes.
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INTRODUÇÃO
A presente proposta de pesquisa tem como objetivo a análise de mercado referente ao produto “DVD Vídeo
Aula”. Dessa maneira, pretende verificar se o mesmo possui demanda perante o público alvo (Universitários), sendo
realizada de forma simples e objetiva, no qual foi utilizado um questionário de onze perguntas fechadas .

METODOLOGIA
Identificação do público alvo (Universitários), elaboração do questionário em base das
características do público, aplicação dinâmica do questionário no ambiente de maior concentração (sala de
aula), sendo realizada através de folhas individuais contendo as perguntas, tabulação dos resultados e
montagem gráfica.

DISCUSSÕES
O projeto proposto tem por objetivo realizar uma pesquisa de mercado para avaliar as
possibilidades de venda dos Dvd’s que dispõe aulas gravadas semanalmente para os alunos. A concepção
desse produto é reforçar os estudos para os alunos que tenham ficado ausentes, ou que queiram ter mais
um método de estudo. Parte-se da hipótese de que não exista nenhuma outra pesquisa sobre a demanda
dos Dvd’s Vídeo Aula, nem em relação ao nosso público.
Foram entrevistados um total de 36 alunos, destes 18 homens e 18 mulheres, e que após análise
dos resultados, verificamos que o público alvo se concentra entre alunos com faixa etária de 18 a 25 anos,
constatamos que 64% dos entrevistados possuem em média 30 minutos à 1 hora de tempo livre para
estudos, e que grande parte dos entrevistados não se sentem completamente preparados para as provas e
trabalhos. Diante disto nosso produto visa complementar o material de estudo dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que nosso produto possui aceitação e demanda do público alvo, sendo assim,
acreditamos que o mesmo se inserido no mercado, terá retorno financeiro satisfatório e com características
que o fazem ter estabilidade, já que o produto em questão tem uma grande área de abrangência, podendo
ser utilizado para estudo, preparação para concursos, provas, entre outros.
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INTRODUÇÃO
Estamos propondo nesse projeto, em parceria com vossa empresa, a produção e distribuição de Lanche
Natural.Será produzido no mais alto padrão de qualidade, utilizando nos seus ingredientes de excelente procedência.
A composição dos lanches, levando em consideração tipo de pão e recheio, será previamente selecionados
para ter certeza da aceitação do público.
PALAVRAS-CHAVE: pesquisa quantitativa, consulta de mercado, lanche natura.

METODOLOGIA
A equipe especializada realizou a pesquisa de mercado, aplicando um questionário em sala durante
as aulas.
Foi distribuído para trinta e quatro alunos da sala. Entre questões de resposta pessoal, perguntas
optativas entre negativo e positivo e também foi deixado espaço para sugestões. Analisamos então:Sexo,
idade, hábito do consumo de lanche natural, preferência de sabor, frequência de consumo, preferência na
escolha do pão, preferência de consumo de integrais, preferência de sabores, valor disposto à pagar pelo
lanche.

DISCUSSÕES
Os resultados da pesquisa de mercado foram positivos, obtendo 76,47% de aceitação.
Entrevistamos 33 pessoas, sendo 22 mulheres e 11 homens, com a média de idade de 18 a 38 anos, onde
24 pessoas tem idade entre 18 a 24 anos, 08 pessoas tem idade entre 25 a 30anos e 2 pessoas acima de
30 anos.
As preferências dos entrevistados foram as seguintes:40% dos entrevistados preferem o Lanche
Natural de Presunto e Queijo, 27% dos entrevistados preferem o Lanche Natural de Atum, 30% dos
entrevistados preferem o Lanche Natural de Peito de Peru, 3% dos entrevistados preferem o Lanche Natural
de Lombo.
Também realizamos a pesquisa de preços, pela qual 90% do público optou pelo preço entre R$3,00
(três reais) e R$ 4,00 (quatro reais). Outros 10% optaram pelo preço entre R$ 4,00 (quatro reais) e R$ 5,00
(cinco reais). Também oferecemos aos entrevistados a opção de um “combo”no valor de R$ 5,50, sendo 01
lanche natural acompanhado de 01 copo de suco de laranja de 300ml. Tivemos as seguintes
preferências:96% dos entrevistados optariam pelo “combo” e 4% dos entrevistados optaram somente pelo
lanche.Na nossa pesquisa, ainda possibilitamos que os entrevistados dessem sugestões de outros sabores
para a composição do produto, sendo que 3% dos entrevistados sugeriram sabor salame, 15% sugeriram
sabor frango e 3% calabresa.Na análise do custo, concluímos que teremos um lucro de 66,37% se
vendermos o “combo” de presunto e queijo no preço de R$5,50 e o de lanche de atum nos dará uma
margem de lucro de 62.55%. Com isso, nosso lucro em um dos sabores será menor, porém o lanche será
vendido ao mesmo valor de R$5,50. Sendo assim teremos mais de uma opção de sabor abrangendo um
público maior de clientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que, conforme apontado nas discussões, vender lanche natural é um negócio rentável,
de baixo custo e com uma grande aceitação entre nosso público alvo.Em todas as opções de sabores,
teremos uma margem de lucro maior que 60%.
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lekinha_riopretu@hotmail.com; PAIOLA, Aline Aparecida; estudante de Administração, UNILAGO, São José do Rio
Preto, SP, liny_riopreto@hotmail.com; SANTOS, Jéssica Fernanda Puga dos; estudante de Administração, UNILAGO,
São José do Rio Preto, SP, jessicafernanda_puga@hotmail.com; ALMEIDA, Priscila Mariani de; estudante de
Administração, UNILAGO, São José do Rio Preto, SP, priipriii@hotmail.com;
MATTOS, André Luiz Rodrigues de Rossi; orientador, docente UNILAGO, São José do Rio Preto, SP,
alrrmattos@gmail.com

INTRODUÇÃO
O presente trabalho procede de uma pesquisa de mercado experimental, desenvolvida com o intuito de
descobrir a demanda de consumo de salgados, visto que o dia-a-dia das pessoas que trabalham e estudam é corrido e
todos precisam fazer uma refeição que seja prática e ainda que tenha um valor acessível. Desse modo, foi levantada a
possibilidade de vender salgados na sala de aula, criando horários flexíveis.
Dentre os salgados sugeridos estavam o enrolado de presunto e queijo, a coxinha de frango, a esfirra e risoles
de carne.
Palavras-chave: pesquisa experimental; pesquisa de demanda, pesquisa de marcado, salgados

METODOLOGIA
Foi desenvolvido um questionário com 7 perguntas fechadas, e aplicado para 86% do total de
alunos. Com a sua aplicação, também tivemos como intuito verificar o perfil do público alvo, por meio de
dados como sexo, faixa etária, preferência de sabores e nível de consumo do produto.
A apuração dos dados foi feita através de tabelas e gráficos.

DISCUSSÕES
De acordo com as respostas dos entrevistados, obtivemos as seguintes informações: os homens
correspondem a 32,2% e as mulheres 67,8%, deste total, 87,1% tem de 17 a 25 anos, 3,2% tem de 26 a 30
anos e 9,7% tem de 30 a 45 anos de idade. A maior parte dos alunos (54,8%) seguem constantemente
direto do trabalho para a faculdade.
Ainda foi possível sabermos dos entrevistados a renda mensal, se comprariam salgados durante o
período de aula e em qual frequência, e também qual salgado teria maior preferência entre eles.
Descobrimos que o nosso público alvo são pessoas de 17 a 25 anos de idade, e embasados no
resultado, também apuramos que 51,6% dos entrevistados preferem o enrolado de presunto e queijo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O resultado da pesquisa mostrou que o produto apresentado é viável e que, apesar de ter
possibilidade maior de consumo dentre uma faixa etária específica, teve 100% de aprovação perante os
entrevistados, devido à praticidade, visto que a maior parte do nosso público alvo vão do trabalho direto
para a faculdade sem ter feito nenhuma refeição, e também pelo fato do produto possuir baixo valor.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo explorar a biografia e a obra de Charles - Édouard Jeanerret, mundialmente
conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier, um dos maiores arquitetos do século XX. Marcou
historicamente a arquitetura, e seu nome é carregando até os dias atuais. Uma de suas preocupações
constantes foi a necessidade de uma nova planificação urbana, mais adequada à vida moderna. Suas
idéias tiveram grande repercussão no urbanismo. Para Le Corbusier sempre se tinha solução para tudo.
Sua diversidade, teorias e coragem de fazer o diferente fez com que ele se tornasse esse grande nome.
Palavras – chave: Le Corbusier, Arquiteto, Arquitetura Moderna.

INTRODUÇÃO
Le Corbusier, um dos maiores arquitetos do século XX.Marcou historicamente a arquitetura, e seu nome é
carregando até os dias atuais. Uma de suas preocupações constantes foi a necessidade de uma nova
planificação urbana, mais adequada à vida moderna. Suas idéias tiveram grande repercussão no
urbanismo. Para Le Corbusier sempre se tinha solução.

LE CORBUSIER – BIOGRAFIA
Nascido no dia 6 de Outubro de 1887 em La Chaux-de-Fonds, Suíça, batizado de Charles-Edouard
Jeanneret-Gris, Le Corbusier, adotou o pseudônimo aos 30 anos. Porem foi na França onde viveu a maior
parte da sua vida. Estudou arquitetura em Viena com Josef Hoffmann. Criador de mais de 300 projetos em
várias escalas, de pequenas cabanas a cidades inteiras, no entanto somente 78 desses projetos foram
construídos. Fez incontáveis pronunciamentos, conferências e entrevistas, desenhou, pintou e esculpiu,
projetou mobiliário, dirigiu vários negócios, viajou pelo mundo, coeditou uma revista, e como escritor
publicou mais de 50 livros em 60 anos de trabalho. Em sua visita o Brasil, tem contato com os arquitetos
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer influencia o surgimento de uma nova arquitetura no país. Nas décadas
seguintes, dedica-se a trabalhos teóricos e projetos em diversos países. Voltaria poucos anos mais tarde ao
Brasil para dirigir o projeto da sede do Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro. Preocupado
com a relação entre o habitante e o lugar de habitar, criou um sistema de medidas que deriva do corpo
humano. É criado então o Sistema Modulor. Vem a falecer no dia 27 agosto de 1965 em Roquebrunne-Cap
Martin, na França, durante um mergulho no Mediterrâneo. Seu corpo foi encontrado por banhistas,
supunha-se que ele tenha sofrido um ataque cardíaco. Sua morte teve um forte impacto sobre o mundo
cultural e político.

CONCLUSÃO
Le Corbusier marcou e simplesmente continuara a marcar a arquitetura consecutivamente, sua principal
preocupação era a funcionalidade. Com várias obras e grandes projetos durante sua carreira profissional,
entrou para a história com sua maneira e pensamento de projetar, é referência para profissionais da área.
Embora sua principal carreira tenha sido a de arquiteto, também foi competente na pintura, no urbanismo,
como escritor dentre outros. Como pintor, ajudou a fundar o movimento purista, uma corrente derivada do
cubismo, nos anos 1920. Uma de suas principais contribuições foi o entendimento da casa como uma
máquina de habitar (machine à habiter), em concordância com os avanços industriais.
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RESUMO
Lina é uma figura tão singular na história da cultura brasileira do século XX que é fora de cogitação restringi-la à palavra
“arquiteta”. Sua singularidade definiu-se exatamente pela capacidade única de compreender a arquitetura dentro de um
sistema cultural permeável. Mas a riqueza do seu legado não se esgota em sua multidisciplinariedade fecunda. Foi
capaz de enxergar a cultura popular, que é tão abundante no Brasil, como matéria-prima de uma contribuição à
modernidade arquitetônica. Lina faz a arquitetura do comportamento humano, quando projeta o espaço e nele interfere
criando contextos e provocando a vida. Talvez a sua experiência no campo do teatro com Martim, Gonçalves, Zé Celso
e muito outros, tenha sido fundamental. O convívio entre os homens é o grande gerador de tudo, por isso, nada de
fotografias de sua arquitetura sem os personagens, vazias, esteticamente perfeitas, equilibradas, mas... sem gente.Os
trabalhos de Lina apresentam considerável faceta lúdica. Sua obra arquitetônica propõe a revisão das premissas do
movimento moderno, sintonizado, em grande parte, das pesquisas europeias do período que se seguiu à Segunda
Guerra. Uma vez desacreditado o ideal utópico moderno, surgiram as diversas propostas que reatualizaram esse ideal,
a partir da própria linguagem da arquitetura.
Palavras-chave: Lina Bo Bardi, Arquiteta, Arquitetura Moderna .

INTRODUÇÃO
Arquiteta de traços simples, apaixonada pela cultura popular, procurou estabelecer diálogos entre o
moderno e o popular em suas obras. Devido as inovações que causou na época muitos chegavam a criticála quanto ao uso de cores, aparência de suas obras. As pessoas tinham medo do diferente, do moderno...
Lina não.Brasileira de origem italiana adotou o Brasil como seu país e foi “adotada” por ele. Segundo Lina,
um país maravilhoso onde se encontra pedras preciosas nas ruas, flores e pessoas formidáveis. Criou uma
cadeira da qual foi considerada "a primeira cadeira moderna do Brasil".Lina realizou seu sonho: trabalhar
até o seu último suspiro.

LINA BO BARDI – INÍCIO DA BIOGRAFIA
Achillina Bo nasceu em 5 de dezembro de 1914, em Roma no bairro romano de Pratidi Castello.Formou-se
na faculdade de arquitetura da Universidade de Roma, em 1939. Na faculdade o ensino dirigia-se às
disciplinas histórico-arquitetônicas que eram consideradas mais importantes que composição,pelo fato de
Roma ser um dos centros da cultura clássica, Lina descordava do método de sua faculdade. Na foto abaixo
podemos ver a maquete do seu trabalho de graduação.Partiu para Milão onde começou a trabalhar para no
escritório do arquiteto GiòPonti. Durante a II Guerra Mundial, já em seu próprio escritório, houve uma
grande escassez de trabalho em virtude dos bombardeios aéreos. Lina começou então a desenvolver a
atividade de ilustradora de revistas e jornais milaneses importantes, entre eles a revista Stile. A guerra
terminou em 1945. Para Lina era a hora de reconstruir,cheia de esperança e eufórica, viajava recolhendo
dados em toda a Itália. Em 1946 casou-se com Pietro Maria Bardi (1900-1999), o maior jornalista italiano,
que tanto admirava desde os tempos do Liceu artístico de Roma. Lina Bo Bardi possui inúmeros projetos,
dentre eles alguns que não saíram do papel, outros que se tornaram obras, os que eram projetos de
recuperação e restauro e foram executados, e aqueles que não foram mas existem projetos. Será então
abordado os projetos que se tornaram belas obras da arquitetura brasileiras.

CONCLUSÃO
Arquiteta, designer de joias, cenógrafa, designer de mobiliário, desenhista, escritora, professora, comunista,
ilustradora... Essa foi Lina Bo Bardi. Deixou-nos um rico material para estudo e admiração, a imagem de
Lina e sua referência têm o poder de passar por gerações e gerações, daquelas que se passa de pai para
filho.Marcada por sua originalidade e diferencial em suas obras, em um mundo onde estamos tão
acostumados com a mesmice de construções semelhantes, do qual muito pouco se vê de diferente, Lina
trouxe consigo um novo sinônimo ao diferente o “estranho”. Esse estranho é algo diferente do qual muitas
vezes temos medo, mas que por algum motivo dentro de nós admiramos.Seus projetos tem um fundamento
funcional e plausível, nada está lá por acaso.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo explorar a biografia e a obra de Mies Van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe (18861969), um arquiteto de origem alemã e educador, é amplamente reconhecido como um dos maiores arquitetos do
século 20. Ao enfatizar o espaço aberto e revelando os materiais industriais utilizados na construção civil, que ele
ajudou a definir a arquitetura moderna.
Palavras-chave: Mies Van der Rohe, Arquiteto, Arquitetura Moderna .

INTRODUÇÃO
Mies Van der Rohe foi um arquiteto ímpar, que fez de sua arquitetura um ícone de sucesso que foi e é seguido por
vários ideólogos arquitetos de todo o mundo. Seus primeiros trabalhos foram essencialmente residenciais. Mies tornouse rapidamente uma figura proeminente na vida avant-garde de Berlim e era muito respeitado na Europa por suas
estruturas inovadoras, incluindo o Pavilhão de Barcelona .

MIES VAN DER ROHE – BIOGRAFIA
Nascido em Aachen, na Alemanha, Mies passou a primeira metade de sua carreira em seu país natal. Seus
primeiros trabalhos foram essencialmente residenciais, e recebeu sua primeira comissão independente,
a Casa Riehl , quando ele tinha apenas 20 anos de idade. Mies tornou-se rapidamente uma figura
proeminente na vida avant-garde de Berlim e era muito respeitado na Europa por suas estruturas
inovadoras, incluindo o Pavilhão de Barcelona . Em 1930, foi nomeado diretor da Bauhaus, a escola alemã
de renome da arte experimental e design, que liderou até 1933, quando ele fechou a escola sob pressão do
regime nazista.Instituto Armour, uma das instituições antecessoras do IIT, foi fundada em 1890, assim como
Chicago estava emergindo como um centro de pensamento arquitetônico progressivo. Homens como
Burnham e Root, Sullivan e Adler, e William Le Baron Jenney estavam transformando a prática e
desenvolvendo um vocabulário arquitetônico que enfatizava a estrutura e função ao longo ornamental. Esta
geração de arquitetos fundou o que ficou conhecido como a primeira escola de arquitetura de Chicago. Mies
van der Rohe fundou a próxima. Em 1936, quando Earl Reed renunciou ao cargo de diretor do
Departamento de Arquitetura da Armour Institute, a escola envolvida líderes arquitetônicos de Chicago na
busca por um novo diretor. O comitê de pesquisa, liderada por John Holabird nomeou Mies. A primeira
tarefa de Mies era "racionalizar" o currículo de arquitetura.Quando Mies chegou em 1938, ele insistiu em
uma abordagem back-to-basics à educação: Estudantes de arquitetura deve primeiro aprender a desenhar,
em seguida, ganhar conhecimento profundo das características e uso de materiais do construtor e,
finalmente, dominar os princípios fundamentais do projeto e construção. Durante estes primeiros anos, Mies
realizada aulas no espaço fornecidos pelo Instituto de Arte de Chicago. Segunda tarefa Mies 'era expandir o
campus lado sul.Em 1940, o Instituto Armour e Lewis Institute fundiram para formar Illinois Institute of
Technology. Do Armour Insitute originais sete hectares não poderia acomodar as necessidades das escolas
combinados, e Mies foi incentivado a desenvolver planos para um campus de 120 acres recémexpandido.Desde Universidade de Thomas Jefferson de Virgínia (1819) teve um campus americano foi o
trabalho de um único arquiteto. Em 1959, o Royal Institute of British Architects Mies concedido a Medalha
de Ouro e no ano seguinte, ele recebeu a Medalha de Ouro do AIA, o maior prêmio dado pela Associação
Americana de Arquitetos. Presidente Lyndon Johnson apresentou Mies com a Medalha Presidencial da
Liberdade em 1963.Foi em 1966, quando Mies começou a sofrer de câncer de esôfago. Ele morreu três
anos mais tarde em sua cidade natal adotiva, Chicago. A família o rodeava em seu leito de morte e, em um
serviço memorial no Crown Hall, o público foi ao lado dos principais nomes da arquitetura para lamentar o
arquiteto.

CONCLUSÃO
Nosso ambiente construído é para serem vividos dentre edifícios "Mies, além de afetar apenas nossas vidas, dotá-los
de maior significado e beleza. Seus edifícios irradiam à confiança, racionalidade e elegância de seu criador e, livre de
ornamentação e excesso, confessar os elementos essenciais de nossas vidas. No nosso tempo, em que não há limite
para o excesso, a abordagem reducionista Mies é tão pertinente como sempre.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo explorar a biografia e a obra Do arquiteto brasileiro Ruy Ohtake. Filho de uma artista
plastica e de agronomo, Ruy estudou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no ano
de 1960. Casado por duas vezes, Ruy teve 2 filhos, a primeira filha do primeiro casamento, ja no segundo casamento
teve seu segundo filho, Rodrigo, tambem arquiteto.
Palavras-chave: Ruy Ohtake, Arquiteto, Arquitetura Contemporânea.

INTRODUÇÃO
Ruy teve a infância marcada pelo contato com as artes e com as cores, por causa da sua mãe ser artista
plástica. Essa vivência diária com obras de arte foi motivadora para sua escolha profissional.Após a
formação, Ruy iniciou sua trajetória profissional no mesmo ano (1960). Seu escritório hoje é um dos mais
requisitados no Brasil e seus projetos são apreciados em muitos países em todos os continentes.
Nessemais de meio século de muitos trabalhos, esse considerado um dos melhores arquitetos afirma que
não tem um projeto preferido, tem um carinho por todos da mesma forma.

RUY OHTAKE – BIOGRAFIA
As obras de Ruy Ohtake são singulares. É grande o seu fascínio pelas curvas,o que ele considera uma
herança de Oscar Niemeyer, seu ídolo e grande amigo, estes contras estão presentes em grande parte dos
seus projetos. Afirma ainda que o gosto pelas cores fortes e pelo desenho que foge do padrão convencional
é uma marca sua. É sempre um desafio é fazer uma obra inovadora e preservar a arquitetura brasileira. Por
isso ele afirma que:“Se não marcar época nem causar surpresa e emoção, meu trabalho não faz sentido."É
impossível falar sobre Ruy Ohtake e não da importância e o fascínio das curvas em toda a sua obra,
proporcionando a sensação de fluidez em edifícios compostos de concreto armado que parecem
acompanhar o movimento do vento, desafiando a gravidade nas fachadas de projetos que parecem levitar
no ar, dando a impressão de serem ilusão de ótica nas obras constituídas de enormes arcos suspensos ou
ainda simulando ondas em estantes que lembram o ritmo do mar, as curvas se tornaram marcas registradas
do arquiteto e simbolizam a dinâmica, o movimento contínuo e o prazer do incansável do olhar. A ousadia
no uso dessas curvas e a busca pela criação de projetos diferenciados, que sempre procura mexer com a
imaginação das pessoas, são características fundamentais para um bom profissional. Mas essa inovação,
neste caso, não diz respeito somente à criação de projetos personalizados e diferentes. Mas sim faz
referência também a toda produção cultural e social de um profissional. Sobre suas influências na
arquitetura nacional, Ruy destaca Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas, como as principais referências. Oscar
Niemeyer considerado o arquiteto genuinamente brasileiro, ou seja o melhor de todos, demonstração disso
foi quando Oscar começou o projeto arquitetônico do conjunto da Pampulha em Belo Horizonte, Minas
Gerais, nos anos 40, fez com que o mundo inteiro começasse a olhar a arquitetura brasileira e perceber que
havia muita coisa interessante nesse imenso pais. A importância dele é grande não só para a arquitetura
brasileira, mas para a arquitetura mundial. E o Vilanova Artigas. Ruy se inspirava nele para entender que a
arquitetura não é apenas um elemento importante para as cidades, mas um verdadeiro elemento social.

CONCLUSÃO
Encerando esse trabalho sobre uma pessoa que podemos considerar um dos inovadores da arquitetura,
fruto disso o reconhecimento da sociedade brasileira e também mundial. Nas quais podemos citar:No ano
de 1999, Ohtake foi convidado para fazer parte do 20.º Congresso da União Internacional de Arquitetos, em
Pequim, ao lado de Jean Nouvel e Tadao Ando. Em Junho de 2012 Ohtake receberá a Medalha de
Anchieta e Diploma de Gratidão pela Câmara Municipal de São Paulo, através do político Chico Macena,
como homenagem e reconhecimento por toda sua obra na Cidade de São Paulo, principalmente as obras
voltadas para projetos sociais no bairro de Heliópolis.Assim podemos definir Ruy Ohtake, em poucas
palavras, mas simples, sinceras e geniais."Sou um arquiteto que sempre procurou inovar e nessa inovação
ser sempre contemporâneo."
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RESUMO
Walter Gropius foi um grande arquiteto de grandes projetos, sendo muito importante conhecer a fundo seu principal
projeto, a Bauhaus, porem não sendo seu único grande projeto o trabalho mostra um pouco sobre outros projetos desse
arquiteto. Alem de arquiteto ele foi um grande difusor da arte e de pensamentos de muitos nomes importantes, como
Morris e van de Velde. Projetou uma escola de artes magnífica que contribuiu muito para vários setores da arte até hoje.
Sendo o tema desse trabalho arquitetos magníficos, Walter Gropius se encaixa perfeitamente. Será apresentado croquis
relativos ao arquiteto, um levantamento histórico sobre ele mesmo antes de se tornar arquiteto e também um pouco de
conhecimento sobre seus projetos mais importantes.
Palavras-chave: Walter Gropius, Arquiteto, Arquitetura Moderna.

INTRODUÇÃO
O arquiteto alemão Walter Gropius foi o fundador da Bauhaus, a escola de design e arquitetura mais
importante do século 20. Vindo de uma família que já possuía outro grande criador, Martin Gropius. Para
conhecer inteiramente Walter Gropius como o grande criador que ele é, é preciso entender e re-imaginar o
que foi a Bauhaus.

WALTER GROPIUS – BIOGRAFIA
Walter Gropius nasceu em 18 de maio de 1883 na Alemanha, em Berlim. Em 1937 forçado a emigrar
de seu país ele foi para os EUA, desde então ele mesmo se dizia um norte-americano. Quando Walter
Gropius nasceu, Seu tio-avô, Martin Gropius já havia projetado um dos mais belos prédios de Berlim, o
espaço de exposições que hoje é conhecido pelo nome de Martin Gropius Bau. Decidido a seguir essa
carreira também, em 1903 ele começou a estudar arquitetura nas escolas superiores de Munique e BerlinChalottenburg até 1907, quando foi interrompido devido o serviço militar.Em 1908 ele começou a trabalhar
em um escritório de arquitetura em Berlim, como assistente do famoso arquiteto e designer Peter Behrens.
E somente em 1910 Gropius abriu seu primeiro e próprio escritório de arquitetura, aos 27 anos. Em menos
de 5 anos realizou dois grandes projetos que marcaram sua carreira anterior à Primeira Guerra. Um deles
foi em 1911, a fábrica Fagus em Alfeld/Leine. Outro foi um projeto de fábrica para a exposição do Werkbund
em Colônia, no ano de 1914. Após a Primeira Guerra, em 1918, Gropius voltou como um oficial altamente
condecorado, e participou do Grupo de Novembro que era formado por artistas revolucionários que tinham a
intenção de revitalizar as artes na Alemanha. E foi nessa época que a Bauhaus nasceu. BAUHAUS A
fundação da Bauhaus, em 1919, pode ser entendida como um resumo das ideias de um arquiteto que vinha
amadurecendo desde seu trabalho no escritório do arquiteto Peter Behrens. A Bauhaus acabou sendo uma
universidade de arte dos sonhos, em que todas as sementes lançadas por Morris e van de Velde
amadureceram pelas mãos de Gropius.Gropius dirigiu a Bauhaus até 1928. Nos primeiros tempos, seus
conceitos foram influenciados pela idéia do compositor Richard Wagner. E pela superação dos estilos
históricos na arte através da transformação da vida numa experiência estética, difundida pelo filósofo
Friedrich Nietzsche. Em 1924 a Bauhaus sofreu ataques políticos, e foi cortada sua ajuda financeira.
Acusada de "bolchevismo" e "judaísmo" pelo governo conservador de Weimar, a escola mudou-se para a
liberal Dessau em 1925, onde Gropius projetou sua famosa sede funcionalista com Ernst Neufert como
diretor. E de 1925 ate 1926 foi feito o novo edifício da Bauhaus em Dessau, e em vez da "catedral do
futuro", lema inicial da Bauhaus, a escola passou a defender a integração da arte com a técnica. A Bauhaus
em Dessau acaba sendo fechada em 1932, sob a direção de Mies van der Rohe, pelas pressões do Partido
Nacional Socialista. A escola muda-se para Berlim e fechada pelos nazistas em 1933, que consideravam o
modernismo "coisa de comunista".
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RESUMO
O Papilomavírus humano é o agente causador do HPV, pode ser transmitido por meio do contato intimo desprotegido,
contato direto com a lesão ou congenitamente. É observado principalmente em mulheres na fase da adolescência,
devido à alta atividade metabólica das células cervicais. Na maturidade, este índice declina, porém outros fatores de
risco como gestação, hábito de fumar, métodos anticoncepcionais e infecções genitais estão associados no
desenvolvimento da doença nessa população. Tem se observado que as gestantes estão entre os grupos de risco,
devido à influência do sistema imunológico na preservação da gestação e por causa das alterações hormonais.
Contudo, ainda existem discordâncias entre os estudos, visto que alguns autores não encontraram associação com a
infecção por HPV entre gestantes e não gestantes. O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão bibliográfica
sobre a infecção do HPV durante o período gestacional.
Palavras-Chave: Papilomavírus humano; HPV na gestação.

INTRODUÇÃO
O Papilomavírus humano (HPV) infectam células epiteliais tendo a capacidade de causar lesões na
pele e mucosa (OLIVEIRA et al., 2003). O maior índice de infecção ocorre durante a adolescência, devido o
aumento da atividade biológica das células cervicais. As substâncias liberadas pelas células no momento da
replicação celular tornam o meio mais apropriado para a infecção pelo HPV. Após este período o nível de
infecção reduz entre as mulheres, contudo, gravidez, hábito de fumar, método anticoncepcional e infecções
genitais são quadros apontados como fatores de risco para infecção pelo HPV (MURTA et al., 2001). O
objetivo deste estudo foi realizar um levantamento bibliográfico sobre a infecção por HPV durante o período
gestacional.

MÉTODO
A pesquisa foi realizada por meio de busca em publicações científicas brasileiras, considerando a
relevância do tema. A elaboração da pesquisa teve como ferramenta, material já publicado sobre o tema em
artigos científicos disponíveis nos seguintes bancos de dados: SCIELO e BIREME. As publicações foram
editadas na língua portuguesa. Após a seleção dos trabalhos, foi realizada uma leitura minuciosa de cada
artigo selecionado para observar a adequação e relevância ao tema.

DISCUSSÃO
O aumento na incidência da infecção pelo HPV durante o período gestacional pode ser explicado
devido à modulação do sistema imunológico para tolerar o feto no ventre materno ou às alterações nos
fatores hormonais. Entretanto, há controversas sobre o assunto, visto que alguns estudos não verificaram
diferenças entre infecção por HPV em gestantes e não gestantes. Além disso, existe um questionamento
sobre o período gestacional em que existe o aumento do risco para infecção pelo HPV. De acordo com os
dados obtidos, a infecção pelo HPV na gestação tem sido estudada, mas, ainda apresentam resultados
discordantes (MURTA et al., 2001).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A infecção pelo HPV é um motivo de transtorno para muitas mulheres. Além das verrugas que
podem surgir na pele e nas mucosas, o HPV é considerado um agente que associado com outros fatores de
risco desencadeiam o câncer do colo do útero. Sendo assim, o meio mais eficaz para que haja a redução do
índice de mulheres afetadas, esta voltada para a conscientização das medidas de prevenção.
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RESUMO
Toxoplasmose é uma zoonose de alta incidência mundial, causada pelo Toxoplasma gondii. Dado que o sistema
imunológico contribui para a evolução da doença, o objetivo deste trabalho foi revisar os mecanismos imunológicos
desencadeados pelos hospedeiros. Foram selecionados por meio digital artigos publicados que abordavam o assunto.
T. gondii, protozoário intracelular obrigatório, é capaz de ativar as respostas celular e humoral. A imunidade humoral é
responsável pela eliminação do parasito extracelular e atua produzindo imunoglobulinas das classes IgM e IgG, as
quais, além de combatê-lo, indicam a fase da doença. A imunidade celular atua por meio dos linfócitos T citotóxico
eliminando o parasito intracelular, os quais estão protegidos da ação dos anticorpos. Embora as respostas imunológicas
sejam eficientes para alguns microrganismos, como exemplo a gripe, o mesmo não é suficiente para eliminar totalmente
o T. gondii, visto que nesta infecção há formação de cistos teciduais com potencialidade de reativação.
Palavras-chave: Toxoplasmose; Imunidade humoral; Imunidade celular.

INTRODUÇÃO
Apesar da elevada taxa de infecção por T. gondii na população, o quadro clínico é assintomático na
maioria dos indivíduos imunocompetentes. Em indivíduos imunocomprometidos pode apresentar quadro
graves com complicações como a neurotoxoplasmose, retinocoroidite, entre outros. Considerando a
importância do sistema imune no desenvolvimento da patogenia da toxoplasmose, este trabalho teve como
objetivo revisar os mecanismos imunológicos que são desencadeados pelos hospedeiros infectados.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual foi selecionado como material, artigos em sites como
Scielo e Google acadêmico. Como critério de inclusão selecionamos somente artigos em português que
abordavam o sistema imunológico frente a infecção por T. gondii dentre o período de 2005 a 2013.
Excluímos artigos anteriores ao ano de 2005.

DISCUSSÃO
A resposta imunológica contra o T. gondii envolve mecanismos humorais e celulares. A imunidade
humoral é composta principalmente por linfócitos B. Estas últimas atuam eliminando parasitos
extracelulares. Na imunidade celular, que é mediada por linfócitos T, os mecanismos de defesa atuam
contra microrganismos intracelulares, que podem estar dentro de fagócitos ou células infectadas, protegidos
da ação de anticorpos. A ativação dos macrófagos, os quais produzem IL-12 e TNF, atuam em conjunto
para estimular as NKs a produzir IFN-Y, a qual atua ativando a resposta microbicida dos macrófagos. Estes
após ativação produzem radicais tóxicos de oxigênio e intermediários do nitrogênio, que degradam o
triptofano intracelular do parasita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos que o sistema imunológico está intimamente relacionado com o controle da infecção
por T. gondii, pois estudos relatam que indivíduos imunocompetentes apresentam a doença de forma
assintomática sem danos aparentes. Esta condição não é observada em indivíduos com imunidade
suprimida, como nos casos de indivíduos portadores do HIV, no qual, o paciente apresenta graves
complicações. Esses achados elucidam a importância do sistema imune no controle da evolução da
toxoplasmose.
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RESUMO
A infecção por Toxoplasma gondii via vertical pode levar ao desenvolvimento da Tétrade de Sabin, caracterizada por
hidrocefalia, retinocoroidite, calcificações cerebrais e retardo mental. O objetivo deste trabalho foi realizar levantamento
dos relatos de casos publicados em meio digital no período de 2000 a 2013 para verificar os principais métodos
laboratoriais utilizados no diagnóstico e averiguar a sintomatologia apresentada pelos pacientes. Dos 10 artigos
selecionados, a maioria relatou o uso de métodos sorológicos para diagnosticar a infecção nas mães e nos recémnascidos. Em todos os relatos as mães apresentaram quadro assintomático e poucos recém-nascidos apresentaram
quadro sintomático. Concluímos que o diagnóstico clínico da infecção por T. gondii em gestante é complicado devido a
ausência de manifestações sintomáticas pelas mães e apesar da existência de métodos mais sensíveis e específicos,
os métodos sorológicos são, ainda hoje, os mais utilizados para confirmar a toxoplasmose gestacional e congênita.
Palavras-chave: toxoplasmose congênita; diagnóstico laboratorial da toxoplasmose congênita; T. gondii.

INTRODUÇÃO
A toxoplasmose é uma doença de grande importância médica principalmente quando acomete gestantes
devido aos riscos da transmissão congênita. A toxoplasmose congênita é uma doença de notificação
compulsória e é caracterizada por hidrocefalia, retinocoroidite, calcificações cerebrais e retardo mental
(tétrade de Sabin). O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento dos relatos de casos
publicados online no período de 2000 a 2013 para verificar os principais métodos laboratoriais utilizados no
diagnóstico e averiguar a sintomatologia apresentada pelos pacientes .

MATERIAIS E MÉTODO
O levantamento bibliográfico foi realizado por meio da leitura de artigos científicos contido em sites
do Google acadêmico e do Portal da saúde. Utilizamos como critério de inclusão a seleção de artigos em
português que foram publicados no período de 2000 a 2013. Além disso, selecionamos somente artigos que
relatavam as manifestações clínicas apresentadas pelas mães e pelos recém-nascidos e que abordavam os
métodos laboratoriais utilizados no diagnóstico.

DISCUSSÃO
O levantamento demonstrou que mesmo com métodos mais sensíveis e específicos no mercado, os
métodos sorológicos (ELISA, MEIA e IFI) são os mais utilizados para o diagnóstico laboratorial tanto nas
mães no período gestacional como nos recém-nascidos. Em nenhum trabalho foi observado manifestações
clínicas nas gestantes e poucas crianças apresentaram sintomatologia após o nascimento. Devido à
ausência de manifestações sintomáticas nas gestantes, o diagnóstico clínico da infecção por T. gondii é
complicado, por isso torna-se necessária a aplicação de métodos sensíveis e específicos para triagem
gestacional desta infecção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por se tratar de uma doença grave para o recém-nascido, o conhecimento aprofundado sobre a
toxoplasmose e de métodos laboratoriais de alta eficiência pelos profissionais da saúde é de grande
importância. O diagnostico precoce da doença com tratamento adequado pode ajudar a diminuir sequelas
provocadas por este protozoário.
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RESUMO
A carboxiterapia é um procedimento estético não-cirúrgico que consiste na aplicação de injeções de gás sob a
pele para a eliminação da celulite, estrias, gordura localizada, flacidez da pele e também para estimular o crescimento
do cabelo. É um tratamento atóxico, simples e eficiente que estimula o metabolismo celular sem agredir o organismo.
Neste contexto este trabalho foi realizado no intuito de apresentar a fisiologia tecidual e os benefícios deste tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: Caboxiterapia, Dióxido de Carbono, Fisiologia.

INTRODUÇÃO
O uso medicinal do dióxido de carbono (CO 2) não é novo. Em 1932, na Estação Termal do Spy de
Royat, na França, o CO2 foi utilizado em portadores de arteriopatias periféricas. Os pacientes eram
submetidos a banhos secos ou de imersão em água carbonada. Devido ao seu alto poder de difusão, este
gás é rapidamente absorvido e eliminado, formando um efeito vasodilatodor e reduzindo o risco de embolia
gasosa, Dentro deste contexto nossos objetivos são demonstrar a fisiologia tecidual do dióxido de carbono e
apresentar os benefícios da carboxiterapia. (Carvalho, 2005)

METODOLOGIA
Revisão de literatura baseada em artigos científicos retirados da base SCIELO.

DISCUSSÕES
O monóxido de carbono (CO) combinado com a Hemoglobina (Hb) possui alta afinidade cerca de
250 vezes maior que o oxigênio (O2) o que pode ser letal, no consumo de O 2 quando aumentada cerca de 2
mm Hg, a disponibilidade não é mais um fator limitante, o fator limitante é a ADP nas células, pois quando a
aumento de consumo de O2, há o aumento na concentração de ADP intracelular aumentando o consumo
metabólico do oxigênio para liberar energia em ATP. Assim o CO2 que se acumula no interior das hemácias
passa por um processo de hidratação formando o ácido carbônico com a ajuda da anidrase carbônica. Em
seguida há dissociação do ácido carbônico em íons de Hidrogênio e o bicarbonato reduzindo assim a Hb e
ajudando no carreamento de CO2. , o que é conhecido como efeito Haldane. O CO2 atua na microcirculação
vascular do tecido conectivo, promovendo assim uma vasodilatação e um aumento na drenagem venolinfática.(GUYTON,200?)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na carboxiterapia, o volume total de CO2 infiltrado são controlados e tem como principal objetivo
tratar gorduras localizadas aumentando assim o fluxo sanguíneo e sua oxigenação destes tecidos obtendo
uma maior oxidação de lipídeos. Há também tratamentos de arteriopatias, em celulites, estrias todos
utilizando da base de aumentar o fluxo sanguíneo para proporcionar a quebra de lipídeos e ativação de
macrófagos e fibroblastos.
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RESUMO
O consumo excessivo do álcool é um problema de saúde pública de escala mundial, ocasionando diversos efeitos
colaterais e lesões irreversíveis ao organismo. Dentre os principais órgãos afetados por esse consumo esta o fígado,
que por sua vez se não for diagnosticado precocemente desencadeará uma série de doenças graves como, por
exemplo, o carcinoma hepatocelular que evolui silenciosamente e tem altos índices de mortalidade.
Palavras-chave: fígado, álcool, carcinoma hepatocelular

INTRODUÇÃO
O fígado é um dos órgãos internos especialmente adaptados para o metabolismo intermediário e para o
armazenamento de glicogênio, ferro, cobre e vitaminas. Pode desdobrar as gorduras e as proteínas em moléculas
menores, de modo que as células de outros tecidos as podem utilizar para energia ou para a síntese de substâncias
específicas necessárias as células, forma os produtos necessários para a coagulação do sangue, transporte das
gorduras, à imunidade contra a infecção e é capaz de armazenar grandes quantidades de gorduras, de carboidratos, e,
até mesmo, de proteínas, liberando-as mais tarde, quando os tecidos necessitam (GUYTON, 2008). No sistema
hepático o álcool é um dos principais causadores do Carcinoma Hepatocelular podendo destruir o fígado lentamente.
Porém, é que a maioria dos indivíduos consumidores de álcool em excesso desconhece sua condição, uma vez que a
doença, em geral, evolui silenciosamente (FONTANELLA et al., 2008). Em meio à diversidade e a gravidade dos
problemas causados pelo abuso do consumo de álcool, o objetivo deste trabalho é identificar por meio de revisão
literária os danos hepáticos decorrentes ao consumo de álcool que levam ao carcinoma hepatocelular.

METODOLOGIA
Foram realizados levantamentos de artigos de bases relacionados a dados eletrônicos. Para isto, utilizamos
o Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Cathedra.

DISCUSSÕES
O carcinoma hepatocelular (CHC) é uma das principais doenças malignas da atualidade. Sua elevada
incidência e seu prognóstico habitualmente sombrio indicam a relevante necessidade de ações preventivas,
principalmente por característica peculiar de sua etiologia, e estrita relação de sua gênese a fatores
ambientais (PAPIORDANOU; RIBEIRO-JR; SAAD, 2009). Acredita-se que o CHC surge do mesmo
processo de destruição e multiplicação de células que leva à cirrose, através de mecanismos ainda não
bem esclarecidos. No entanto, torna-se cada vez mais evidente que o etanol, o metabolismo do etanol, ou
ambos também podem afetar as vias de sinalização de células que regulam a função normal dos
hepatócitos, a sua proliferação e apoptose. Assim, o metabolismo do etanol contribui para o
desenvolvimento de carcinoma hepatocelular especificamente em doentes com doença alcoólica hepática,
nomeadamente devido à formação de acetaldeído, que é uma substância cancerígena com propriedades
mutagênicas, à indução de CYP2E1, que aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), e ao
efeito imunossupressor do álcool (BUCHO, 2012). O CHC é um tumor altamente maligno, que dobra o seu
volume a cada 180 dias em média. Mesmo em seu estágio inicial, ou seja, um tumor pequeno, localizado
em um fígado com bom funcionamento, dá ao seu portador apenas cerca de oito meses de vida após ser
encontrado, se não for realizado nenhum tratamento. No estágio mais avançado, a previsão média é de
menos de três semanas de vida após o diagnóstico. Demonstrando assim a necessidade do diagnóstico
precoce do hepatocarcinoma, quando este ainda tem boas opções de tratamento e chance de cura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, constata-se uma relação estreita entre a hepatoxicidade
direta do etanol e as consequências advindas do processo metabólico, sendo esta uma doença de difícil diagnóstico
precoce, pois seus primeiros sintomas são quase sempre inespecíficos e tardios. Sabendo que o consumo excessivo e
crônico do álcool representa uma das maiores causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo, é importante, e
torna-se essencial que cada vez mais sejam desenvolvidos programas que envolvam a conscientização e prevenção e
assistência ao alcoolismo.
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RESUMO
Durante toda a história da humanidade o consumo de álcool esteve presente e, atualmente, o alcoolismo tem sido um
problema de saúde pública de escala mundial. O sistema hepático, quando exposto ao etanol por um prolongado
período desencadeia diversas consequências a qual chamamos de Doença Hepática Alcoólica (DHA). Em vista da
diversidade e a gravidade dos problemas causados pelo excesso de álcool, o presente trabalho objetivou demonstrar o
histórico do álcool, alcoolismo, efeitos do álcool causados no organismo, metabolização do etanol no fígado, danos
hepáticos, a fisiopatologia da DHA e suas principais manifestações.
PALAVRAS-CHAVE: Fígado, bebida alcoólica, hepatotoxicidade, doença hepática alcoólica

INTRODUÇÃO
O etanol (álcool etílico) é a substância lícita mais ingerida atualmente em todo o mundo por estar presente em diversas
bebidas alcoólicas. Acredita-se que a bebida alcoólica surgiu na Pré-História, durante o Período Neolítico, junto com a
agricultura e a cerâmica. Foi a partir de um processo de fermentação natural que o homem passou a consumir e a
atribuir diferentes significados ao uso do álcool. Naquele tempo, celtas, romanos, gregos, babilônios e egípcios iniciaram
o consumo e a produção de bebidas alcoólicas. Desde então, o consumo do etanol vem crescendo precocemente. Em
vista da diversidade e a gravidade dos problemas causados pelo excesso de álcool, desta forma, objetivou demonstrar o
histórico do álcool, alcoolismo, a fisiopatologia da doença hepática alcoólica (DHA) e suas principais manifestações .

METODOLOGIA
Foram realizados levantamentos bibliográficos e pesquisas em bancos de dados como o Scielo, Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Cathedra.
DISCUSSÕES
De acordo com registros arqueológicos acreditam-se que o álcool foi descoberto há aproximadamente 10
mil anos no período Neolítico, da Pré-História, sempre ocupando um local privilegiado em todas as culturas
como elemento fundamental nos rituais religiosos, fonte de água não contaminada e presença constante
nos momentos de confraternização. Hoje as bebidas alcoólicas têm uma função ambígua: de um lado são
produtos cheios de significados como o vinho no catolicismo e na sofisticação da culinária e, do outro, o uso
sem controle dessas bebidas podem ocasionar um grande transtorno de saúde pública mundial
(GIGLIOTTI, 2004). Após o consumo, o álcool é parcialmente metabolizado no fígado e excretado em
pequena porcentagem pela urina, suor e hálito. Para a completa eliminação do álcool, o mesmo, passa
várias vezes pelo fígado até ser completamente decomposto em gás carbônico e água (MAHER, 1997). A
DHA caracteriza-se por uma lesão do fígado relacionada a uma variedade de alterações hepáticas que
surgem após consumo crônico de bebida alcoólica (BUCHO, 2012). A DHA se desenvolve frequentemente
de três formas principais: esteatose hepática alcoólica (EHA), hepatite alcoólica (HA) e cirrose hepática
(CH). A EHA é resultado do acúmulo de gordura nos hepatócitos devido ao consumo de etanol, pois, além
de ser tóxico, o metabolismo do etanol produz acetil coenzima A (acetil-CoA) em excesso, sendo este,
matéria prima para síntese de lipídeos. A HA caracteriza-se por uma inflamação do fígado que se apresenta
clinicamente dentro de um amplo espectro que vai desde esteatose leve até CH descompensada, o que
acaba dificultando o diagnóstico. A CH se caracteriza por um processo difuso de fibrose e formação de
nódulos que leva a uma obstrução da passagem do sangue pelo órgão impedindo-o de realizar funções
vitais como a purificação do sangue e a depuração dos nutrientes absorvidos pelo intestino acompanhandose frequentemente de necrose hepatocelular. A maioria das mortes por cirrose é consequente a
insuficiência hepatocelular, complicações decorrentes da hipertensão portal ou desenvolvimento de
carcinoma hepatocelular (IIDA et al., 2005).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O consumo excessivo e crônico do álcool representa uma das maiores causas de morbidade e mortalidade
em todo o mundo, destacando a DHA cujo espectro envolve: EHA, HA e CH. Analisando a fisiopatologia da
DHA, constata-se uma relação entre a hepatoxicidade e metabolismo do etanol, sendo esta, uma doença de
difícil diagnóstico precoce, pois seus sintomas são inespecíficos e tardios. Sendo assim essencial a
implementação de programas de conscientização, prevenção e tratamento da DHA.
REFERÊNCIAS
BUCHO, M.S.C.R.C. Fisiopatologia da doença hepática alcoólica. 2012. 46f. Dissertação (Mestrado em Ciências
Farmacêuticas)-Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2012.
GIGLIOTTI, A.; BESSA, M.A. Síndrome de dependência do Álcool: critérios diagnósticos. Rev. Bras. Psiquiatria, v. 6,
São Paulo, 2004.
IIDA, V.H.; SILVA, T.J.A.; SILVA, A.S.F. et al. Cirrose hepática: aspectos morfológicos relacionados às suas possíveis
complicações. Um estudo centrado em necropsias. J. Bras. Patol. Med. Lab., v. 41, n. 1, p. 29-36, 2005.
MAHER, J.J. Exploring alcohol effects on Liver Function. Alcohol Health Res World. v. 21, n. 1, 1997 .

MENINGITE BACTERIANA
BRIGIDA, Paula Rúbia Gerarduzzi; MARASCALQUI, Janaina Romero; RODRIGUES, Jaqueline dos Santos;
graduandas em Biomedicina, Unilago, S. J. do Rio Preto/SP, TUKAMOTO-Júnior, Nelson Cazuo; MSc. Unilago e
Unesp/Ibilce, S. J. do Rio Preto/SP

RESUMO
A meningite bacteriana a inflamação de um tecido que encobre o cérebro e a medula, é causada por bactérias, é uma
doença de muita importância pois seu índice de mortalidade é alto, com o diagnóstico lento e a demora no tratamento é
muito comum que essa patologia deixe sequelas graves nos doentes. O diagnóstico mais comum é feito através da
coleta de LCR (líquor cefalorraquidiano) que da a certeza no diagnóstico, o tratamento é através de antimicrobianos.
Palavras- chave: Cérebro, Meningite, bactérias.

INTRODUÇÃO
Meningite bacteriana é uma inflamação do tecido que encobre o cérebro e a medula e é causado por
bactérias é uma doença com índice de mortalidade alto, além disso outro índice que também é relevante
são os das sequelas, pois se a meningite não for descoberta a tempo pode deixar sequelas muito graves.
(SOUZA, COSTA, PAIM, et all, 2012). A prevalência maior dessa doença ocorre nos dois primeiros anos de
vida, os agentes etiológicos mais responsáveis por essa patologia são :Neisseria meningitidis
(Meningococo), Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Haemophilus inﬂuenzae(SUCCI,
2002). A meningite bacteriana pode ser letal na maioria das vezes, pois seus sintomas são muito
confundidos com outras doenças. (SOUZA, COSTA, PAIM, et all, 2012). O principal diagnóstico laboratorial
é a punção lombar pelo LCR mas também pode ser realizados através de bacterioscopía direta , cultura ,
contra-imuneletroforese cruzada CIE , aglutinação pelo látex. O tratamento deve ser rápido para evitar
sequelas e a morte, deve ser administrado dos antimicrobianos. (PORTAL DA SAÚDE.GOV.BR, 2007).

METODOLOGIA
Foram realizados levantamentos e pesquisas em meios de bases relacionados à dados eletrônicos em sua
íntegra, e selecionados todos os que mais corroboraram com nosso estudo. Para isto, utilizamos o
SCIELO, LILAC’S, PUBMED, REVISTA INDEXADA e SITES DO GOVERNO

DISCUSSÕES
As complicações mais comuns e principais das meningites bacterianas são:retardo mental, distúrbios
visuais e de linguagem, perda auditiva e anormalidade motora. (SOUZA, COSTA, PAIM, et al, 2012). Os
sinais clínicos podem suspeitar que o paciente esta com a doença, por exemplo no caso da N. meningitidis
que mesmo sem meningite apresentam meningococcemia aparecendo exantema (erupções na pele) em
todo o corpo do doente. As meningites causadas por fungos e a meningite tuberculosa, são de evolução
mais lenta, podem demorar semanas ou meses, assim com a demora na suspeita o diagnóstico é lento.
(PORTAL DA SAÚDE.GOV.BR, 2007). No nosso país a meningite bacteriana é comum e nos países
desenvolvidos os mais afetados são as crianças menores de cinco anos. Nos últimos anos foi visto que a
cada 100.000 habitantes 4 possuem meningite e a mortalidade ainda é 19,1%. Depois da indução da vacina
conjugada Hib, N. meningitidis que é o agente causador de maior incidência, ouve uma diminuição no
numero de mortes, a cada 100.000 habitantes 1,9 morrem. (SOUZA, COSTA, PAIM, et all, 2012). O
prognóstico da meningite bacteriana melhora com o diagnóstico e tratamentos rápidos, o principal
tratamento é a adminstração de antimicrobiandos, é muito importante conhecer os dados epidemilógicos de
cada região. (MANTESE, HIRANO, SANTOS, et all, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A meningite bacteriana é uma doença de grande importancia médica, pois seus índices de letalidade são
altos, o diagnóstico precoce acelera o tratamento sendo as chances de cura muito grandes. O diagnóstico é
principalmente feito através do exame de LCR que da com certeza se o resultado de meningite é positivo. O
tratamento é feito através de antimicrobianos e como prevenção a vacina que caiu relativamente o índice de
mortalidade.
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RESUMO
Os tumores malignos são os mais graves, embora alguns dos benignos possam causar transtornos e alterações
funcionais, estéticas e até colocar em risco a vida das pessoas. A gravidade do câncer deve-se a capacidade de suas
células multiplicarem-se indefinidamente, invadirem os tecidos ao redor dos vasos linfáticos e ou sanguíneos e
produzirem metástases, que são implantes de células malignas e consequentemente novos tumores, nos linfonodos e
ou em outros órgãos distantes como o pulmão, o fígado e os ossos.

PALAVRAS-CHAVE: CANCÊR DE FARINGE: NEOPLASIA DE CABEÇA E PESCOÇO
INTRODUÇÃO
O termo câncer refere -se a uma doença caracterizada por células malignas. As células cancerosas
gradualmente perdem sua semelhança com as células normais. Tais células apresentam modificações de
tamanho e forma, e muitas vezes tornam-se excessivamente grandes ou anormalmente pequenas. As
funções do órgão começam a sofrer deterioração conforme o número de células cancerosas aumentada. As
células cancerosas podem não desempenhar totalmente as suas funções originais ou podem executá-las de
maneira alterada..

METODOLOGIA
Será realizado um levantamento bibliográfico a partir da bibliografia inicial, sobre a Neoplasia de Cabeça e
Pescoço , sendo sinais sintomas, Métodos Diagnósticos, Diagnóstico por Imagem e Métodos de
Tratamentos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Tradicionalmente a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia são as armas terapêuticas a disposição dos
especialistas. A combinação, a ordem das mesmas depende de vários fatores. O tratamento deve ser
individualizado, levando em consideração o estágio, localização anatômica, tamanho do tumor, histologia e
dados do paciente (TUPCHONG L. ENGIN K;1999).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Geralmente os pacientes procuram tardiamente o atendimento médico e por isso muitos casos já se
encontram em estágios avançados da doença muitos pacientes com metástases em outros órgãos. O
tratamento se torna um pouco mais demorado pois os médicos tem que tratar as metástases também.
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RESUMO
Toxoplasmose é causada por um protozoário intracelular podendo ser encontrar casos por todo o globo terrestre, mas na maioria dos infectados são assintomáticos. Requer uma maior preocupação em casos de infecção congênita
e imunodeprimidos. Os diagnósticos são feita através de métodos diretos como o PCR e indiretos como a exames sorológicos. Ao diagnosticar uma gestante com toxoplasmose é necessário que comece de imediato o tratamento para evitar
a transmissão congênita. Palavras-chaves: toxoplasmose congênita, relatos de casos clínicos de toxoplasmose
congênita, diagnóstico laborato --rial para toxoplasmose congênita, Toxoplasma gondii.

INTRODUÇÃO
Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório causador da toxoplasmose,
sendo que a transição é de caráter mundial, tendo maior frequência em locais que tem gato, com
a maioria assintomáti- ca, suas três formas biológicas infectantes para o homem, os taquizoítos,
os bradizoítos e os oocistos. A forma transmissão é através de solo, água, alimento, transplante
de órgão, transfusão de sangue, acidente laboratorial e hospitalar contaminado, via placentária
quando taquizoitos infectam gestantes pela primeira vez durante a gravidez ou por reagudização
da infecção crônica. A taxa de transmissão materno-fe-tal varia de menos de 2% na quarta
semana de gestação e mais de 80% se a infecção ocorrer na trigésima sexta semana.
MATERIAIS E MÉTODO
O levantamento bibliográfico foi realizado por artigos científicos contido em site do Google acadêmico
e do Portal da saúde. As análises dos dados foram realizadas por meio da leitura dos artigos selecionados a
fim de responder os objetivos.

DISCUSSÕES
Toxoplasma gondii tem como ciclo duas fases assexuadas e sexuadas. Os diagnósticos são feitos como
isolamento do agente, PCR, diagnóstico sorológico.O tratamento materno quando no primeiro trimestre é
feito pela droga espiramicina e a partir do segundo e principalmente no terceiro semestre são feitos pelo
esquema tríplice que é composto das drogas sulfadiazina e pirimetamina acompanhado do ácido folínico e
os dos bebês pelo sistema tríplice

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através das pesquisas de para entender que os métodos sorológicos mais utilizados foram ELISA, MEIA,
IFI, outros também usados foram PCR, isolado do agente, o liquido amnióticoe imunoglobulina, Immu-noblotting, Imuno-histoquímica, ultra-sonografia, exames nos olhos, RX do crânio. Não consegui encontrar
gestante sintomática sendo diagnosticadas apenas no pré-natal, mesmo os recém-nascidos foram poucos
os sintomáticos. O ponto positivo foi que quando a gestante é diagnosticado raramente os fetos nascem
com a doença. Conclua-se a importância de um pré-natal, proporcionando a possibilidade de as crianças
nascerem mais saudáveis, manter a higienização em sua casa, cuidar para que seus animais estejam
saudáveis, prin-cipalmente os gatos.
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RESUMO
O osteossarcoma é um tipo de neoplasia óssea maligna que tem uma incidência elevada nas fases da infância e
adolescência, os ossos longos como, por exemplo, o fêmur é o local mais acometido pelo surgimento desses tumores. É
o sarcoma primário do osso mais comum, representando aproximadamente 20% de todos os sarcomas. A definição do
osteossarcoma por nós utilizada implica: um tumor maligno formador de osso com, presença de um estroma
francamente sarcomatoso e a formação de osteóide neoplásico e osso pelos osteoblastos malignos.
Palavras-chave: Osteossarcoma. Neoplasia óssea maligna.

INTRODUÇÃO
O osteossarcoma é uma neoplasia maligna que tem origem a partir de células primitivas mesenquimais
responsável pela formação de tecido ósseo (CASTRO, 2008). A maior incidência de osteossarcoma
encontra-se principalmente na infância ou adolescência, primeira ou segunda década sendo, que ainda
pode apresentar um segundo pico nos adultos na faixa entre 40 a 50 anos.

METODOLOGIA
Será realizado um levantamento bibliográfico a partir da bibliografia inicial, sobre a Neoplasia
Osteossarcoma, sendo a descrição da doença, diagnóstico e tratamento Diagnóstico por Imagem e
Métodos de Tratamentos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Tradicionalmente a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia são as armas terapêuticas a disposição dos
especialistas. A combinação, a ordem das mesmas depende de vários fatores. O tratamento deve ser
individualizado, levando em consideração o estágio, localização anatômica, tamanho do tumor, histologia e
dados do paciente (TUPCHONG L. ENGIN K;1999).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Geralmente os pacientes procuram tardiamente o atendimento médico e por isso muitos casos já se
encontram em estágios avançados da doença muitos pacientes com metástases em outros órgãos. O
tratamento se torna um pouco mais demorado pois os médicos tem que tratar as metástases também.
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RESUMO
Infecções hospitalares constituem em um grave problema em ascensão, a procura de soluções desinfetantes eficazes
para a limpeza e desinfecção de superfícies tem se constituído como uma prioridade, para evitar infecções oportunistas
a pacientes imunocomprometidos. O objetivo do trabalho foi pesquisar em uma Unidade de Centro Cirúrgico,
constituídas de sete salas de operação, microrganismos fúngicos em quatro superfícies constituintes destas salas, que
eram colhidas antes e depois do processo de limpeza/desinfecção, e avaliar o controle de qualidade in vitrode três
soluções desinfetantes usadas nestes ambientes. A avaliação in vitro constituiu na separação de quatro candidas spp,
patogênicas, isoladas clinicas, sendo testadas e avaliadas pelo protocolo CLSI M44 A2 com modificações. Obtivemos
vinte e quatro isolados fúngicos das noventa e seis amostras coletadas evidenciando um grande risco eminente a
pacientes internados nestes locais, já para a avaliação das soluções desinfetantes obtivemos inibição de todas as cepas
testadas neste estudo.
Palavras Chave: Infecção Hospitalar. Fungos. Desinfetante. Candida.

INTRODUÇÃO
A assistência à saúde vem ao longo dos tempos evoluindo com os avanços científicos e tecnológicos, e tem
refletido em melhoria das ações de saúde para a população. Porém, se por um lado se observa este
desenvolvimento, por outrose tem observado que problemas antigos ainda persistem como é o caso das
Infecções hospitalares. O presente trabalho teve como objetivo isolar e identificar espécies da microbiota
fúngica de superfícies de salas operatórias constituintes da Unidade de Centro Cirúrgico e avaliar o controle
de qualidade, in vitro, a ação antifúngica de três desinfetantes utilizados na limpeza/desinfecção destas
salas.

METODOLOGIA
As colheitas foram realizadas em um hospital privado da cidade de São José do Rio Preto – SP,
posteriormente levadas para o Laboratório de Microbiologia do Departamento de Doenças Dermatológicas,
Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da mesma cidade, onde foi possível realizar a
identificação dos microrganismos fúngicos isolados, bem como realizar o Controle de Qualidadein vitro
frente a três produtos desinfetantes utilizados neste hospital.As amostras foram coletadas de segunda a
sexta-feira e aos sábados no período da manhã dentre os dias 10 á 22 de Junho de 2013, após a primeira
cirurgia, em uma unidade do centro cirúrgico.As superfícies elencadas para colheita microbiológica
forammesa cirúrgica, aparelho de anestesia, mesa acessória e balcão.As placas Rodac Plate™ Agar
usadas na colheita foram incubadas por 15 dias. Após incubação, as placas que apresentavam crescimento
microbiano de fungos leveduriformes e bolores foram selecionadas para isolamento e posterior identificação
em meios específicos.Para os testes in vitro das soluções desinfetantesforam selecionadas um total de
quatro cepas fúngicas leveduriformes (Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis e Candida
tropicalis).As análises realizadas para o controle de qualidade seguiram o protocolo M44-A2 estabelecido
pelo CLSI com modificações.

DISCUSSÕES
Os resultados encontrados nesta pesquisa, em geral, são concordantes com os de outros estudos, eles
demonstram claramente que o ambiente hospitalar consiste, sem dúvida, em uma diversa fonte de
microrganismos fúngicos capazes de propiciar reações alérgicas e sensibilização de indivíduos, bem como
de possíveis infecções fúngicas das mais diversas etiologias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que das 96 amostras das superfícies avaliadas houve crescimento delevedurasem 10
(10,41%),sendo 6 (60%)antes e 4 (40%) depois, já para filamentosos houve crescimento em 14 (14,6%),
sendo 12 (85,7%) antes e 2 (14,3%) depois da limpeza/desinfecção. Os desinfetantes testados
demonstraram capacidade inibitória de crescimento em todas as cepas estudadas, com isso fica claro seu
potencial antifúngico contra as amostras de Candida spp, utilizadas no estudo.
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RESUMO
A doença falciforme (DF) se aplica a um grupo de anemias hemolíticas hereditárias com variedade fenotípica
dependente de vários fatores ambientais e genéticos. Vários marcadores bioquímicos e hematológicos são realizados
na rotina clínica para o acompanhamento e direcionamento terapêutico dos portadores da doença. Dessa forma, esse
trabalho teve como objetivo avaliar a influência dos genótipos da DF nos marcadores de hemólise. Foram avaliados 185
pessoas com a DF (135 Hb SS, 35 Hb SC, 10 Hb S/Beta talassemia e cinco Hb SD) e os marcadores de hemólise
analisados foram concentrações de bilirrubina total, níveis da enzima lactato desidrogenase e valores absolutos de
reticulócitos. Os dados de hemólise apresentados reforçam a gravidade hemolítica no grupo Hb SS quando comparados
aos outros genótipos da DF, exceto no grupo Hb SD, que também apresentou marcadores de hemólise mais altos do
que nos grupos Hb SC e Hb S/Beta talassêmicos.
PALAVRAS-CHAVE: lactato desidrogenase, reticulócitos, bilirrubina, anemia falciforme

INTRODUÇÃO
A doença falciforme (DF) é a um grupo de anemias hemolíticas hereditárias que têm em comum a presença
da hemoglobina S (Hb S). Inclui a anemia falciforme (Hb SS), as interações com talassemias (S/Beta
talassemia), e associações com outras variantes de hemoglobina (Hb), como Hb SC e Hb SD (LOBO;
MARRA, SILVA, 2007). A gravidade da DF está relacionada a vários fatores genéticos e ambientais.
Marcadores bioquímicos têm sido avaliados para monitorar o grau de hemólise e direcionar decisões
terapêuticas para evitar complicações da DF (REES e GIBSON, 2012). Diante disso, o objetivo desse
trabalho foi avaliar a influência dos diferentes genótipos da DF nos marcadores de hemólise intravascular
(lactato desidrogenase-LDH, reticulócitos absoluto-RA e bilirrubina total-BT).

METODOLOGIA
Após consentimento informado, foram avaliadas 185 pessoas com DF (135 Hb SS, 35 Hb SC, 10 Hb S/Beta
talassemia e cinco Hb SD) com média de idade 27,7 anos, do Instituto Estadual de Hematologia do Rio de
Janeiro/RJ – Hemorio. Todos os pacientes estavam no estado estacionário da doença e as amostras de
sangue em EDTA foram submetidas a testes eletroforéticos, cromatográficos (HPLC) e moleculares (PCRRFLP e PCR-AE) para a confirmação do genótipo da DF. Os marcadores de hemólise avaliados foram:
concentrações de BT, níveis da enzima LDH e valores de RA. As análises estatísticas entre os grupos foram
realizadas pelo software Statistica 8.0.

DISCUSSÕES
Os valores de RA foram maior no grupo Hb SS quando comparados com os outros grupos (p<0,001, teste
ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni). No grupo Hb SS os valores de LDH foram maiores do que nos
grupos Hb SC e Hb S/Beta talassemia; no grupo Hb SD os valores foram maiores quando comparados com
os grupos Hb SC e Hb S/Beta. Para os valores de BT, no grupo Hb SS os valores foram maiores quando
comparados com os grupos Hb SC e Hb S/Beta; e no grupo Hb SD os valores de BT foram maiores
comparados com o grupo Hb SC (p<0,001, teste de Kruskal-Wallis, seguido por Student-Newman-Keuls).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os valores encontrados, representados por média e ± desvio padrão, foram: para o grupo Hb SS (LDH 1171
± 976 U/L; RA 268,0 ± 94,86 K/uL; BT 4,0 ± 2,4 mg/dL), para o grupo Hb SC (LDH 477 ± 190 U/L; RA 158,6
± 74,2 K/uL; BT 1,8 ± 1,2 mg/dL), para o grupo Hb S/Beta talassemia (LDH 617 ± 290 U/L; RA 168,5 ± 114,7
K/uL; BT 2,0 ± 1,0 mg/dL) e para o grupo Hb SD (LDH 1530 ± 449 U/L; RA 172,3 ± 48,0 K/uL; BT 3,3 ± 0,6
mg/dL). A gravidade hemolítica está associado ao portador Hb SS quando comparados aos outros
genótipos da DF, exceto no grupo Hb SD que também apresentou dados de hemólise aumentados.
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RESUMO
A anemia falciforme (AF) é uma afecção genética em que os portadores apresentam manifestações clínicas complexas
e diversificadas. Uma das medidas terapêuticas é a transfusão regular de hemácias associada à quelação de ferro.
Nesse estudo longitudinal, o objetivo foi avaliar os parâmetros usuais do ferro em 20 portadores da AF submetidos à
terapia transfusional e uso do quelante de ferro oral deferasirox (DFX). Após 54,5 semanas de uso do DFX, os índices
de saturação de transferrina, níveis de ferro sérico e capacidade total de ligação do ferro diminuíram significativamente,
porém, para os níveis de ferritina não se observou diminuição. Com esses resultados podemos demonstrar a eficiência
ferro-quelante do DFX em pacientes com AF sob terapia transfusional e com sobrecarga de ferro.
PALAVRAS-CHAVE: sobrecarga de ferro, doença falciforme, quelante de ferro, terapia transfusional

INTRODUÇÃO
A anemia falciforme (AF) é uma afecção genética caracterizada pela presença de uma hemoglobina (Hb)
com características alteradas, denominada Hb S. Os portadores da AF apresentam manifestações clínicas
complexas e diversificadas e a transfusão de hemácias associada à quelação de ferro é uma medida
terapêutica para o tratamento da AF. O deferasirox (DFX) é um agente quelante de ferro capaz de promover
quelação eficaz e possibilita boa adesão ao tratamento (BELINI-JUNIOR et al., 2012). Poucos estudos tem
demonstrado a sua eficácia ferro quelante em nosso país. O objetivo desse estudo foi avaliar os parâmetros
do ferro em pessoas com AF submetidos à terapia transfusional sob o uso do quelante DFX.

METODOLOGIA
Em um estudo longitudinal, após consentimento informado, foram avaliados 20 pacientes sob terapia
transfusional e com sobrecarga de ferro do Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. O início do
tratamento com o DFX foi denominado como tempo 0 (T0) e após a exposição média de 54,5 semanas foi
denominado o tempo 1 (T1). As amostras de sangue em EDTA foram submetidas a testes eletroforéticos,
cromatográficos (HPLC) e moleculares (PCR-RFLP) para a confirmação do genótipo da AF. Tanto no T0
quanto no T1 foram realizadas dosagens bioquímicas para determinação do índice de saturação de
transferrina (IST), ferro sérico (FS), ferritina (Fer) e capacidade total de ligação do ferro (CTLF). As análises
estatísticas foram realizadas pelo software Statistica 8.0.

DISCUSSÕES
Em nosso estudo, a exposição do quelante com média de 54,5 semanas, mostrou eficácia ferro - quelante
com diminuição estatisticamente significante no valor de IST, capacidade CTLF e FS. Os valores de Fer não
apresentaram redução significativa após o uso de DFX, possivelmente pelos níveis séricos de Fer serem
influenciados por mediadores inflamatórios, como a IL-6, característico da AF. Outro estudo envolvendo
pacientes com AF em regime transfusional, também verificaram que não houve redução nos valores de
ferritina após um ano de uso do DFX (CAPELLINI et al., 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas análises pareadas verificamos que o perfil do ferro houve diminuição significativa nos valores do IST
(%) (T0: 58,2±19,4 e T1: 47,3±16,8; p<0,01), FS (mcg/dL) (T0: 179,8±87,3 e T1: 151,2±88,2; p<0,001) e
CTLF (mcg/dL) (T0: 317,5±126,6 e T1: 278,1±109,1; p<0,01). Para os níveis de Fer (ng/mL) não se
observou diminuição (T0: 2681,5±1776,9 e T1: 2063,9±949,3; p>0,05). O DFX mostrou eficiência ferroquelante após o período de exposição de 54,5 semanas.
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PLANEJAMENTO CONTÁBIL-TRIBUTÁRIO NA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
MARQUES, Wellington L.; graduando em Ciências Contábeis, Unilago, SJRPreto-SP, tonmarques92@gmail.com
SOUZA, Ermerson R.; Prof. Especialista, Unilago, SJRPreto-SP, prof.ermerson@gmail.com

RESUMO
Na era do desenvolvimento digital, qualquer atividade por mais simples que seja, acaba se transformando em grandes
desafios para o contador. E, a contabilidade de uma Operadora de Plano de Saúde não é diferente, pois alem das
obrigações que nos são impostas pelo Fisco, ainda há aquelas que são impostas pela Reguladora dos Planos de
Saúde, isto é, a Agência Nacional de Saúde (ANS). A tributação de uma Operadora de Plano de Saúde e no caso,
também por ser uma Cooperativa, temos a particularidade de apurar os Atos Cooperativos, até mesmo nos
resguardando na segregação de Atos Cooperativos Principais, que são aqueles ligados diretamente a produção do
cooperado e dos Atos Cooperativos Auxiliares, que são aqueles prestados por credenciados em consequência do Ato
Médico, protegendo juridicamente na defesa por Atos.

INTRODUÇÃO
A atividade econômica chamada “Assistência à Saúde” é um mercado no qual as empresas instaladas no
Brasil visam o atendimento de seus usuários mediante serviços, diretos ou indiretos, de saúde nas áreas
médico-hospitalar e social, que para manter a qualidade do atendimento de seus usuários.

METODOLOGIA
O estudo apresenta a necessidade das Operadoras de Planos de Saúde fazerem um bom planejamento
contábil-tributário, já que as informações contábeis são usadas para suas tomadas de decisões, visando
sempre a continuidade da empresa e cumprimento das obrigações por parte dos órgãos fiscalizadores.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com o art. 79 da Lei 5764/71, “denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais”.Crepaldi (2012) diz que “a carga tributária para um agente
econômico é um fenômeno nitidamente econômico; uma questão de custos. O custo tributário é um ônus
empresarial como qualquer outro, que deve ser reduzido em prol da maior lucratividade do
empreendimento”.
Tributação Municipal – ISS – na Operadora de Plano de Saúde temos a Base reduzida, podendo abater
os Eventos (Custos) de serviços prestados por cooperados e Credenciados do mesmo município.
Tributação Estadual – ICMS – nas Operações de Comércio (Farmácia/Distribuidora).
Tributação Federal IRPJ/CSLL/PIS/COFINS – IRPJ e CSLL incidência somente sobre o Lucro Real das
Atividades consideradas como Atos Não Cooperativos (Farmácia/Distribuidora/Vacina). PIS/COFINS –
Utilizando como Base as Contraprestações (Receitas), deduzindo os Eventos (Custos) com os beneficiários
mais Faturamento de Prestação de Serviços (Intercâmbio).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A regulação da ANS leva em consideração informações econômico-financeira que são extraídas da
contabilidade para analisar aspectos de conformidade regulatória em relação à área econômico-financeira.
No entanto, as operadoras de planos de saúde iniciaram sua atuação no mercado com pouco conhecimento
em gestão de serviços. Apesar de o crescimento ter ocorrido de forma rápida e acelerada, a capacidade da
gestão do negócio em algumas pode não ter se desenvolvido no mesmo ritmo, fazendo com que o seu
planejamento não funcione corretamente, pelas dificuldades de interpretação entre as Operadoras e os
Fiscos Municipal e Federal.
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RESUMO
O presente trabalho vem abordar a questão tecnológica do direito enquanto ciência dogmática, ao passo que,
tratado a partir de seus pressupostos intransponíveis não há meios de pensar o direito para além da legalidade, mesmo
está estando em descompasso com a realidade social e a justiça. O pensamento crítico é aquele que se forma a partir
de um raciocínio também crítico. É a forma de se ver o mundo através da razão, não simplesmente com uma razão fria
e encerrada aos conceitos científicos, mas uma razão que se questiona sem cessar na busca pelo apogeu dessa forma
de enxergar o mundo. Direito é justiça, não técnica.
PALAVRAS-CHAVE: Filosofia. Direito. Crítica. Razão.

INTRODUÇÃO
Na filosofia temos os esforços de conceituação de justiça, no direito temos os esforços de
exteriorização destas formas de justiça, mas, a própria materialização do direito hoje se mostra insuficiente
para carregar o nobre título de justo. A certa medida de tempo vem o direito preocupando-se com a forma
tecnicista da legalidade, fechando os olhos para a justiça, então temos como consequência a banalização
da importância da cadeira de filosofia do direito ao nível de negligenciarem-se os estudiosos juristas ao
ponto da total ignorância quanto ao tema e sua capacitação. O despertar de interesse de muitos estudiosos
pode vir a contribuir para a evolução de nossa legislação, para as imensas possibilidades de transformação
social mediante a análise crítica de nossas estruturas sociais. Somente o jurista de pensamento crítico,
comprometido com a realidade social e a justiça, pode ser o autor da necessária evolução de nossa
organização social, a ser operada através do Direito, portanto, o dever de pensar o Direito de acordo com a
realidade, observando as necessidades sociais conforme a justiça.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A importância da atuação crítica do jurista comprometido com a justiça social situa-o em primeiro
lugar como peça fundamental da possível evolução de nosso ordenamento jurídico e sua afirmação como
instrumento de distribuição de justiça e desenvolvimento social. Na hipótese de que a construção e
aplicação do ordenamento jurídico há muito, recebe ordens diretas de interesses políticos e econômicos de
toda sorte, deve ser desmistificada e evidenciada a desarmonia de nossa legislação com a proposição de
seu fim, qual seja, o desenvolvimento de uma sociedade justa, pacífica e equilibrada. Os estudiosos do
Direito de forma geral conservadores estão impossibilitados de enxergarem os verdadeiros motivos que
fundamentam a feitura e utilização da lei, relutam em aceitar que o Direito submete-se aos caprichos das
ciências econômicas e políticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A iminente necessidade do pensamento crítico na sociedade e mais especificamente, do jurista
em sua órbita típica que vem a ser o mundo da legalidade, demanda o conhecimento de alguns pensadores
e suas ideias pertinentes ao mundo jurídico. O estudo das técnicas é necessário em todas as disciplinas,
bem como, o desenvolvimento econômico e tantos outros também, mas, para nós o sentimento a habitar
nosso coração em seu recanto mais íntimo sempre deverá ser o dá justiça.
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RESUMO
Os novos valores que inspiram a sociedade contemporânea sobrepujam e rompem, definitivamente, com a
concepção tradicional de família; assume uma nova feição, forjada em fenômenos culturais, motivo pelo qual trata-se
família como uma estrutura psíquica que possibilita ao ser humano estabelecer-se como sujeito e desenvolver relações
na sociedade. Assim, o presente trabalho visa analisar instituto da família, bem como sua conceituação e proteção
constitucional.
PALAVRAS-CHAVE: Família. Conceituação. Valores. Proteção Constitucional.

INTRODUÇÃO
A pessoa humana nasce inserida no seio familiar, a partir de onde modela as suas potencialidades
para harmonizar a convivência em sociedade e alcançar a sua realização pessoal. É na família que serão
sucedidos os fatos elementares da vida humana, desde o nascimento até a morte. Além de atividades de
cunho natural, biológico, também é a família, o terreno fecundo para fenômenos culturais, tais como: as
escolhas profissionais e afetivas, além dos problemas e sucessos.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O modelo familiar mais comum, da "família nuclear": um pai, uma mãe e filhos apoiam-se na
realidade biológica irredutível, ou seja, é necessário um homem e uma mulher para produzir uma criança.
Como consequência, a família nuclear procriativa parece se impor como uma verdade incontestável, porque
está socialmente de acordo com o fato biológico; tem suas raízes no início dos tempos, considerando-se
como sendo a unidade fundadora da sociedade, a célula primitiva da civilização e o suporte para a evolução
da sociedade.
Temos que a proteção constitucional da família não deve ser entendida como simplesmente à
família, mas ao local onde as relações baseadas no valor da afetividade se desenvolvem, criando ambiente
indispensável para a realização da pessoa humana, sobrelevando o princípio também constitucionalmente
garantido o da dignidade da pessoa humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao desmistificar a estruturação familiar tradicional, a contemporaneidade nos permite entender a
família como uma organização subjetiva fundamental para a construção individual da felicidade. E, nesse
passo, forçoso é reconhecer que além da família tradicional, fundada no casamento, outros arranjos
familiares cumprem a função que a sociedade contemporânea destinou à entidade familiar: transmissão da
cultura e formação da dignidade da pessoa humana. Percebe-se que a Constituição Federal de 1988, deu

uma maior amplitude ao conceito de família, abrangendo a família havida fora do casamento, bem como
aquela composta por um dos progenitores e sua descendência, ou seja, a família monoparental.
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RESUMO
O presente trabalho visa demonstrar que por meio do estudo da Criminologia e do Controle Social,
tem-se a possibilidade de estudar a violência em sentido amplo, partindo -se da investigação das patologias individuais,
da etiologia e do comportamento desviante, bem como, a violência produzidas pelas instituições responsáveis pelo seu
controle ou que venham a surgir nas dependências das mesmas. Igualmente, procura-se avaliar formas alternativas de
controle social e instrumentos que visem a redução dos danos causados pelas inúmeras formas de violência.
PALAVRAS-CHAVE: Criminologia. Controle Social. Violência. Controle.

INTRODUÇÃO
Os Sistemas Jurídicos Penais Contemporâneos investigam, a partir da análise crítica, do direito
penal e processual penal, considerando suas bases teóricas fundantes, as diferentes formas de violação e
proteção dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana.
Busca-se assim, verificar as bases discursivas da política criminal contemporânea e sua interação
com a dogmática penal e processual penal, bem como, suas implicações éticas na condução do sistema de
garantias e direitos fundamentais do indivíduo.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A inclusão de debates a respeito dos Sistemas Jurídicos Penais atuais não só amplia a
problematização como também projeta novas formas de agir, correspondendo à explícita exigência da
sociedade em obter respostas eficazes.
A abordagem da criminologia, devido sua complexidade, necessita da co-participação de
representantes de vários campos, como do direito penal, processual penal, psiquiatria, filosofia, sociologia,
antropologia, entre outras áreas.
Temos que a política criminal oferece à dogmática jurídico-penal as opções do que fazer, como
fazer e para que fazer. A criminologia, por sua vez, apoiando-se no substrato da realidade social, é que
fornece as bases científicas à política criminal. É essa criminologia que diagnostica e observa os fatos
previstos nas normas, enquanto realidade social. A mesma traça perspectiva crítica, priorizando- se não
mais as causas do crime e sim a escolha dos critérios de seleção da conduta proibida, as consequências
do tratamento penal, bem como a fonte de sua legitimidade. De fato, a realidade social é dinâmica. Logo, a
criminologia não pode trabalhar com conceitos estáticos, urge estar atenta à evolução dos fatos e à
dinâmica valorativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tarefa difícil é tecer de forma linear o estudo entre Criminologia e o Sistema Jurídico Brasileiro.
Temos que a realidade fática concorre à destruição da máxima: melhor divisão de riquezas, evolução do
sistema jurídico faz diminuir a criminalidade em sociedade. A elevação dos salários e a difusão do ensino
que se sucederam no último século, bem como, a evolução do sistema jurídico brasileiro fez aumentar
prática de delitos. Portanto, chega-se à conclusão de que a ordem econômica atual, o modo porque a
riqueza se encontra distribuída não é mais uma das causas primordiais da criminalidade, havendo ainda
muito em que se estudar.
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EXCLUDENTES DE ILICITUDE DO ABORTO
BELTRAMINI, Carina; Especialista em Direito pela UNILAGO.
RODRIGUES, Paulo Rogério; Discente do Curso do Direito da Unilago.

RESUMO
O presente trabalho visa analisar o crime de aborto, sua incidência no Brasil, bem como, apontar as exceções
permissionárias pela legislação em caso de estupro e risco de vida à mãe. Indicar os tipos de aborto e a sua prática
em países estrangeiros e legislação aplicada. Além disso, firmar no ideal de conscientização da população na máxima
de que o aborto se resume em uma ação perigosa, colocando em risco a vida tanto da mãe quanto do feto.
PALAVRAS-CHAVE: Aborto. Crime. Legislação. Conscientização. População.

INTRODUÇÃO
O aborto não deixa de ser um tema polêmico, tendo em vista que, de um lado paira as opiniões
moralistas conjulgadas com os ideais religiosos, que pregram total repúdio a ação em si, defendo o
instituto maior da vida em formação. Contudo, do lado oposto, os adeptos ao aborto, conduzidos pelo
argumento que a gestante possui direito sobre seu corpo e, consequentemente, sobre o feto.
Juridicamente, apontamos a questão do aborto apontado como necessário, amparado pela legislação penal
vigente.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
No Brasil, o ordenamento jurídico não possui critério acerca do começo da vida humana. O Código
Civil em seu art.2º, dispõe que: “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei
põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”, todavia, a lei resguarda tão somente direitos de
natureza extrapenal. Assim, do ponto de vista penal essa questão deve ser enfrentada de outra
perspectiva, ou seja, para que ocorra o crime de aborto, pressupõe o estado gravídico. Para a doutrina
predomina o entendimento de que a proteção penal do aborto inicia-se com a fecundação, sendo união dos
gametas masculino e feminino na trompa, formando-se o ovo.
O aborto possui grande relevância moral, sendo aceito em alguns países e tido como crime em
outros, como no caso do Brasil. Assim, há vários tipos de aborto, podendo ser natural, acidental, criminoso
ou legal. Os dois primeiros, não constituem crime, entretanto será criminoso nos casos previstos nos
artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. A legislação penal permite o aborto quando não há outro meio para
salvar a vida da gestante, sendo denominado de aborto necessário ou terapêutico, que deve ser praticado
por médico e ainda, quando a gravidez resultar de estupro, sendo rotulado aborto sentimental ou
humanitário.
Temos ainda, que o delito de aborto (artigos 124 ao 127 do Código Penal) , nos termos do artigo
74 do Código de Processo Penal, são de competência para julgamento do Tribunal do Júri, sendo tentado
ou consumado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, a realidade demonstrada pelas estatísticas a respeito do aborto tenciona a sociedade
brasileira, sendo que o número de interrupções aumenta em grande escala, além do que, é praticado por
pessoas não preparadas, tendo, na maioria dos caos, fim drástico, morte do feto e da gestante. Assim, o
que prese a melhor legislação, a instrução e conscientização continuam sendo a melhor solução para a
problemática em questão.
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PROVA E PROVAS ILÍCITAS
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RESUMO
O presente trabalho visa analisar o contexto que paira as provas e as denominadas ilícitas, conforme preceitua
a atual Constituição Federal Brasileira, ordenamento jurídico infraconstitucional, doutrina e jurisprudência, bem como,
sua forma e possibilidade de aplicação no direito pátrio.
PALAVRAS-CHAVE: Provas. Provas ilícitas. Aplicação. Direito pátrio.

INTRODUÇÃO
As provas ilícitas acompanham a existência humana, e evoluem da mesma forma, sempre de
acordo com a evolução do Direito no país, ora ligadas aos costumes da sociedade, ora ligadas aos julgados
e jurisprudências.
Com a promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988, as provas ilícitas passam
a formar um rol taxativo. A partir daí, surge as leis infraconstitucionais regulamentando esse tipo de prova
no ordenamento jurídico.
Na área doutrinária, vários são os autores que comentam as provas ilícitas, indicando quando e
como usá-las. Elaboram teorias e tecem comentários levando em consideração as decisões reiteradas dos
tribunais brasileiros e a sua possibilidade de aplicação as casos concretos.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A respeito do tema, a atual Constituição Federal determina expressamente, em seu artigo 5º, LVI, que as
provas obtidas por meios ilícitos serão inadmissíveis no direito brasileiro.
Já na área doutrinária há controvérsia da sua aplicação, sendo que parte da mesma argumenta de modo
favorável e a outra de modo negativo, sempre baseado no texto constitucional.

Em meio a diversidade de opiniões, temos que com relação à aplicabilidade das provas ilícitas,
evidencia-se a existência de exceções, dentre elas a teoria da proporcionalidade, e em favor do réu,
sempre analisado caso a caso, uma vez que a matéria de ilicitude de prova é muito delicada, não podendo,
jamais ser colocada de forma abrangente. Nos EUA, por exemplo, nasceu a teoria dos frutos da árvore
envenenada, que serve como base no Direito Brasileiro, muito utilizada como parâmetro por nossos
operadores jurídicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que pese posicionamentos doutrinários e jurisprudências contrários, as provas devem ser
colhidas de forma lícita e legal, para que a dignidade da pessoa humana seja respeitada, juntamente com
todos os princípios constitucionais, que regem os procedimentos e processos, pois, assim, teremos uma
Justiça equânime para todos.
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CAUSAS PARA MODIFICAÇÃO DO NOME DE FAMÍLIA, SOBRENOME E PRENOME NO
DIREITO BRASILEIRO
BELTRAMINI, Carina; Especialista em Direito pela UNILAGO.
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RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade uma breve análise sobre a possível alteração de nome de família,
sobrenome e prenome da pessoa natural, bem como, das causas que acarretam essa alteração no Direito Brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Alteração. Nome. Causas. Direito Brasileiro.

INTRODUÇÃO
A imutabilidade do nome civil é um princípio de ordem pública, em razão de que sua definitividade
é de interesse de toda a sociedade, constituindo garantia segura e eficaz das relações de direitos e
obrigações correlatas. Contudo, tal princípio não é absoluto, pois embora o nome não possa ser alterado ao
simples arbítrio de seu portador, certos acontecimentos o justificam, havendo previsão neste sentido na
legislação vigente, o que possibilita a alteração do nome em situações especiais, conforme previsões dos
artigos 56 e 57, caput, da Lei de Registros Públicos.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nos termos do artigo 56 da Lei 6015/73, abre-se a possibilidade para que no primeiro ano após a
maioridade civil, tenha o interessado, seu nome alterado, mas a legislação limita esta alteração, protegendo
os apelidos de família, que não poderão ser prejudicados.
Os próprios Tribunais tem consolidado uma proteção especial ao nome de família, visto que o
sobrenome caracteriza a pessoa como parte de um grupo familiar dentro do meio social em que vive, sendo
que pelo grande significado na designação das famílias é considerada pelos autores a parte mais
importante do nome.
Necessário salientar que o requerimento do interessado deve ingressar judicialmente, descabível,
portanto, pedido formulado diretamente ao Oficial do Registro Civil onde se ache lavrado seu assento de
nascimento, como pode parecer da interpretação literal do respectivo artigo, pois o mesmo deve ser
aplicado em conjunto com o artigo 40 da mesma Lei 6.015/73, que nos diz “fora da retificação feita no ato,
qualquer outra só poderá ser efetuada em cumprimento de sentença, nos termos dos art. 109 a 112.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, o nome é um direito extremamente importante em meio a sociedade e as pessoas que
compõe, para fins de identificação, de direito.
Temos que a legislação brasileira determina limites na possibilidade de alterações dos nomes das
pessoas, porém, tem o dever de verificar caso a caso, para que as mesmas possam ter condições de
mutabilidade dos prenomes, caso, possua qualquer problema plausível com a utilização do seu nome, uma
vez que é obrigada a carregar consigo pelo resto de sua vida, trazendo em muitos casos, danos
irreparáveis.
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A EFICÁCIA DA ATA NOTARIAL
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RESUMO
O presente trabalho visa analisar a eficácia da ata notarial no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, traçar
seu conceito, fundamentação legal e posicionamento jurisprudencial.
PALAVRAS-CHAVE: Ata Notarial. Eficácia. Conceito. Ordenamento Jurídico.

INTRODUÇÃO
A ata notarial é o instrumento pelo qual o notário, com sua fé pública, autentica um fato,
descrevendo-o em seus livros. Uma de suas funções é tornar-se prova em processo judicial, podendo
ainda, servir como prevenção jurídica a conflitos.
Para que a ata notarial tenha uma eficácia garantida, observa-se a existência de três requisitos de
validade: requerimento de parte intelectualmente capaz; intervenção notarial; e, interesse jurídico de
conservação do fato em forma autêntica.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Temos que a ata notarial foi inserida no ordenamento jurídico pátrio com intuito de auxiliar na
solução de conflito sociais e jurídicos.
Referente ao tema, o artigo 236 da atual Constituição, que regulamentou a Lei número 8.935 de
1994 (Lei dos Cartórios), concluiu que para haver a prática da lavratura da ata notarial no Brasil existisse
uma norma jurídica que autorizasse de forma concreta e eficiente a prática de tal ato notarial, sendo assim
tal ato positivado com uma maior eficácia jurídica em nosso ordenamento, com destaque para o direito civil
e processual civil.
Outro ponto importante, para que a ata notarial tenha uma eficácia plena nos atos praticados pelo
tabelião em forma de ata e solicitados pela sociedade, é que o tabelião seja investido de fé pública, como
determina o artigo 14 da mesma lei supra citada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que uma das vantagens que a ata notarial tem em nosso ordenamento jurídico, é a de
ser um documento dotado de fé publica, o que pode auxiliar a solução de conflitos a determinada ação
quando valorada por um juiz em detrimento a uma sentença que seja fundamentada pelo mesmo.
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LIBERDADE SINDICAL: ATÉ QUE PONTO?
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RESUMO
Liberdade sindical: até que ponto? Como virtude singular, acreditamos que seja possível a conscientização da
sociedade em geral dando um voto de confiança nos trabalhos sindicais oferecidos. Pretende-se enfocar a função social
do sindicato.
Palavras-chave: conscientização, liberdade, sindicato.

INTRODUÇÃO
Objetivo discorrer sobre os aspectos gerais do sindicato, bem como fundamentos da organização
sindical, para entendimento das práticas sindicais específicas e demonstrar para a sociedade a função
social dos sindicatos, bem como sua estrutura.
Não se pode negar que o Direito Sindical, tanto no Brasil como também no mundo inteiro, não
atendeu aos verdadeiros objetivos a que se propõe, ocasionando grande perda da representatividade e
gerando insatisfações de seus membros.
Não partilhamos do entendimento de que hoje o sindicato perdeu sua união, por conta da unicidade
sindical, ao contrário, o que se perdeu de fato foi o desinteresse dos integrantes da categoria de exigir de
seu sindicato atuação mais eficaz, a fim de exigir da classe empresarial forçosas soluções em prol de todos
os representados.
Os sindicatos têm como objetivo principal a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais
e políticos dos seus associados.
São também dedicados aos estudos da área onde atuam e realização de atividades, tais como
palestras, reuniões, cursos, todos voltados para o aperfeiçoamento profissional dos associados.

METODOLOGIA
Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na fase de investigação foi utilizado o método
indutivo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A concepção de liberdade sindical é por si só, uma liberdade múltipla, que comporta em sua
natureza diversas dimensões, podendo ser caracterizada tanto como liberdade individual, como coletiva,
exercida tanto em sentido positivo como em sentido negativo.
Desta maneira, não é possível a concepção de liberdade sindical em um regime, conforme acontece
no Brasil, onde o Estado tolhe a pluralidade de direitos, tão inerente à essência desta liberdade pública.
O ideal é a constituição de vários sindicatos por meio da livre iniciativa dos empresários e dos
trabalhadores, convenientemente, com os seus anseios e vontades como um grupo.
Desta maneira, é clara a necessidade de uma reforma na Constituição, no âmbito da organização
sindical, para que seja implantado um real sistema de liberdade, desvinculando os sindicatos do
corporativismo, notadamente, dos enclaves da unicidade imposta por lei, para que possa fixar autônoma e
democraticamente suas condições de trabalho, por meio de formas inovadoras de negociação.
A prerrogativa mas importante dos sindicatos, pelo qual, lhes cabe representarem, perante as
autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal, ou
os interesses individuais dos associados e, especialmente, celebrar convenções coletivas de trabalho.
Dispõe o artigo 8º da CRFB/88 que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho.
Pode-se concluir que o tema tem muito a ser discutido, pois a função social do sindicato é de
representar o empregado diante do empregador, o que deve respeitar a Constituição Federal, para que não
ocorram as práticas antissindicais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2008.

LEI Nº 7.102/83
(REGULAMENTA A ATIVIDADE DE SEGURANÇA PRIVADA BRASIL).
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RESUMO
Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras
providências.
PALAVRAS-CHAVE: segurança privada, política de segurança, atividade de segurança privada.

INTRODUÇÃO
A Atividade de segurança privada no Brasil teve início em 1967.
A primeira legislação sobre o assunto surgiu em 1969, com a instituição do Decreto Lei 1.034/69,
que autorizou o serviço privado em função do aumento de assaltos a bancos, obrigados à época a recorrer
à segurança privada recém-iniciada mais sem uma regulamentação especifica. Este primeiro decreto
regulamentou uma atividade até então considerada PARAMILITAR.

METODOLOGIA
É um estudo visando à concepção de segurança patrimonial, voltado para todos os profissionais
envolvidos diretamente ou indiretamente com área de Segurança Privada e Pública sobre Normas e
Procedimentos aplicados pelo Ministério da Justiça através de seu representante legal, o Departamento de
Polícia Federal em todo Território Nacional.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA OU DISCUSSÕES
A demanda por Segurança Privada aumentou ao longo dos anos e esta necessidade deixou de ser
exclusiva das instituições financeiras para ser fundamental também a órgãos públicos e empresas
particulares.
São as atividades exercidas, de forma armada ou desarmada, pelas empresas especializadas ou
pelas empresas que possuem serviço orgânico de segurança, e pelos profissionais que nelas atuam.
As atividades de segurança privada serão reguladas, autorizadas e fiscalizadas pelo Departamento de
Polícia Federal – DPF, e são atividades complementares de segurança pública nos termos da legislação
vigente; Vigilância Patrimonial, Transporte de Valores, Escolta Armada, Segurança Pessoal Privada e Curso
de Formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É um Estudo visando à concepção sobre a Segurança Privada, onde cabe as Empresas
Especializada e Orgânica no exercício de suas funções o exato cumprimento de seus deveres traduzindo-se
na fiel observância das normas estabelecidas pelo órgão fiscalizador (Departamento de Polícia Federal),
bem como também adotar conduta de retidão e lealdade profissional, onde resultar em responsabilidade
administrativa da Empresa e do vigilante.
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NATUREZA JURÍDICA DO PREÂMBULO
ARAUJO, Daniela Galvão de. Docente no Curso de Direito da UNILAGO
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RESUMO
O presente trabalho visa analisar a natureza jurídica do Preâmbulo da Constituição Federal de 1988 segundo
a jurisprudência e doutrina brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: preâmbulo, natureza jurídica, relevância jurídica.

INTRODUÇÃO
A maioria das constituições contemporâneas está constituída por uma norma de introdução
denominada preâmbulo, visando identificar a origem, sentimentos, desejos e sentimentos da comissão
constituinte, não sendo diferente na Constituição da República de 1988.
Ocorre que este preâmbulo “[...]não faz parte do corpo articulado de disposições constitucionais [...]”
(BERNARDES; FERREIRA, 2011, p. 168) e com isso muito se discute referente a natureza jurídica do
dispositivo, gerando teses a respeito, discussões doutrinárias e jurisprudenciais.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Encontramos na doutrina teorias ou concepções que podem ser apontadas como principais:
a) Tese da irrelevância jurídica: afirma que o preâmbulo não é norma e com isso não compõe o
ordenamento jurídico positivo em vigor, estando no plano da política ou da história.
b) Tese da relevância jurídica equivalente ou eficácia idêntica à de quaisquer disposições
constitucionais: o preâmbulo teria eficácia jurídica semelhante a das normas constitucionais, sendo
dotado de força normativa cogente;
c) Tese da relevância jurídica específica ou indireta: possuindo algumas características das normas
constitucionais, mas não deve ser confundido com a norma constitucional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADIn 2.076/AC, ao analisar o preâmbulo
da Constituição do Acre, considerou a corte que o preâmbulo não se situa no âmbito do Direito, mas no
domínio da política.
Como ensinando do Pedro Lenza (2013, P. 177) “o preâmbulo não tem relevância jurídica, não
tem força normativa, não cria direitos ou obrigações, não tem força obrigatória, servindo, apenas,
como norte interpretativo das normas constitucionais”.
Para Juliano Taveira Bernardes e Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira (2011, p. 168):
a maioria da doutrina nacional adota a tese da relevância jurídica específica.
Considera que os preâmbulos podem servir como elemento de interpretação e
integração dos preceitos constitucionais, mas não prevalecem contra disposições
constitucionais expressas, nem são utilizáveis como parâmetro para controlar a
constitucionalidade de atos normativos quaisquer.
Segundo o professor Marcelo Novelino (2012, p. 192):
em que pese esta concepção adotada pelo Supremo Tribunal Federal, parece-nos
inapropriado afirmar que o preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 não
possui relevância jurídica. Isso porque, ao consagrar a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos
da sociedade brasileira, o preâmbulo desempenha uma importante função
hermenêutica, apontando os fins a serem buscados na concretização dos
dispositivos constitucionais.
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RESUMO
A desapropriação constitui a perda da propriedade privada de um bem em favor do Estado, mediante
justa e prévia indenização em dinheiro, exceto nos casos de pagamento por meio de títulos da dívida pública, como no
caso da desapropriação rural e urbanística. A desapropriação é sempre um ato estatal, pois se justifica na utilidade
pública, necessidade pública ou interesse social. Referido instituto é expressão do poder de império do Estado,
garantido e exercitado com base no principio da supremacia do interesse publico sobre o privado.
Palavras-Chave: Desapropriação.

INTRODUÇÃO
O interesse direto da administração pública sempre prevalece aos demais, neste breve
estudo, explanaremos acerca do tema Desapropriação, que nada mais é do que o procedimento pelo qual
o Poder Público, fundado na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente,
despoja alguém de certo bem, móvel ou imóvel, adquirindo-o para si em caráter originário, mediante justa e
prévia indenização. É, em geral, um ato promovido pelo Estado, mas poderá ser concedido a particulares
permissionários ou concessionários de serviços públicos, mediante autorização da Lei ou de Contrato com a
Administração.

METODOLOGIA
A metodologia de estudo aplica no presente trabalho implica a pesquisa a obras
bibliográficas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Desapropriação é o procedimento não autoexecutorio, pelo qual o Estado adquiri de
forma originária propriedade privada de bens móveis ou imóveis, mediante indenização prévia, justa e
normalmente em espécie, com base no artigo 5, XXIV, da Constituição Federal, regulamentado pelo
Decreto-Lei 3.365/41, exceto nos casos de desapropriação rural ou urbanística, onde o pagamento é feito
por títulos da dívida pública, conforme artigo 182, parágrafo quarto, inciso III, e artigo 184, ambos da
Constituição Federal. O conceito ideológico que se justifica nesta ação intervencionista do Estado, junto a
direito de propriedade previsto no artigo 5º, XXII, CF, esta devidamente fundamentado da relativização de
referido instituto frente à necessidade de a propriedade exercer sua função social, com base no artigo 5,
XXIII, da Constituição Federal, já o fundamento político é o domínio iminente, é o poder de influencia e
regulação que o Estado detém em relação a todos os bens que se encontram em seu território. O bem
ingressa no domínio publico com o rompimento das relações anteriores ou garantias relacionadas ao bem
desapropriado.

CONSIDERAÇOES FINAIS
O presente estudo visa apenas demonstrar uma das expressões do principio da supremacia
do interesse público sobre o privado, diante da perda da propriedade privada, compulsoriamente, em favor
do Estado, mediante o pagamento ou não de indenização, com base do interesse coletivo.
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RESUMO
A função do direito penal é de proteger os valores fundamentais. Historicamente, no período da
Revolução Industrial, o Direito Penal passou atuar, em decorrência da migração rural para os grandes
centros industriais, naquele período em virtude da grande oferta de mão de obra pagava-se o mínimo e não
havia emprego para todos; a consequência é que o cidadão foi compelido a cometer delitos; diante desta
realidade e se tornou necessária a intervenção do Estado, impondo normas e leis incriminadoras para
garantir a paz social.
Palavras-chave: direito, penal, função social.

INTRODUÇÃO
Direito penal brasileiro não consegue exercer sua função social que tem por objetivo de
proteger os valores fundamentais.
METODOLOGIA
Estudo bibliográfico.
FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
Para que o Direito Penal brasileiro possa exercer sua função é necessário que corte o
grande tentáculo que regula todo o sistema penal (O PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA Art. 1° lll C.F). Projeto de lei penal que fere tal princípio se torna inconstitucional e
qualquer tentativa de lei mais severa, visando impor limites ao criminoso acaba por esbarrar nesse
principio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principio de dignidade da pessoa humana protege o individuo da arbitrariedade do
Estado, que abusa do poder, mas por outro lado a sociedade fica desprotegida do individuo que é
intocável sob a proteção de tal principio.
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A IMPORTÂNCIA DAS LUTAS NO AMBIENTE ESCOLAR
*DAL BELO, Lúcio; **SANTOS, Renato.
*Aluno do curso de Educação Física – UNILAGO
**Professor do curso de Educação Física da UNILAGO

RESUMO
No decorrer da história as lutas fizeram parte da formação social e cultural de diferentes sociedades, trazendo
inúmeros benefícios através dos diferentes estilos de lutas, sendo benéfica a saúde, coordenação motora,
desenvolvimento cognitivo, disciplina, resgate de valores, crenças, qualidade de vida, desporto, educação, meio de
sobrevivência, além de ter caráter histórico, cultural e social. Sendo assim verifica-se a importância da vivência dessa
modalidade no ambiente escolar.
Palavra Chave: Lutas, educação física e desenvolvimento .

INTRODUÇÃO
Qual a importância das lutas dentro do ambiente escolar? Será que as lutas transmitem cultura e
como transmitir esse conhecimento dentro do ambiente escolar? Dentro do sistema educacional devemos
abordar esse tema, aproximando os valores sociais, culturais e filosóficos das lutas, buscando transpor
ações de resgate social, investigando fatos históricos, a influência dentro da sociedade e a interação das
lutas dentro e fora do ambiente escolar. Refletindo de maneira transformadora na qualidade de vida desses
alunos.

OBJETIVO
Apresentar a relevância das lutas no ambiente escolar como meio de propagação de cultura,
conhecimento, favorecendo ao educando seu desenvolvimento integral, evidenciando a forma pedagógica
das lutas, propondo reflexão sobre o assunto, permitindo o desenvolvimento dos conteúdos ensinados,
considerando o que ensinar, como ensinar, como avaliar e os motivos de ensinar essa cultura corporal de
movimento.

METODOLOGIA
Pesquisa de revisão bibliográfica feita através do acervo da biblioteca da UNILAGO e de sites
acadêmicos, tendo busca as seguintes palavras chaves: cultura corporal, valores sociais, ambiente escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As lutas como manifestação da cultura corporal devem ser produzida, reproduzida e transformadas,
a fim de promover valores sociais e culturais, sendo uma ferramenta dentro do ambiente escolar,
oferecendo inúmeras possibilidades de transmitir conhecimento e cultura, por ter grande caráter filosófico.
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RESUMO
Este trabalho se justifica pela importância do professor neste processo de formação que deverá, conscientemente,
assumir e representar o papel de orientador no desenvolvimento de atitudes, servindo como um modelo e como
referência de diálogo. O objetivo é a importância da Educação Física escolar, e as atividades recreativas mais usadas
no ambiente escolar Para isso a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho, parte de uma abordagem
bibliográfica e a vivencia no ambiente escolar
Palavras-chave: Educação Física, Escola, Lúdico.

INTRODUÇÃO
As crianças de hoje se divertem com computadores e vídeo games, deixando de lado as atividades
criativas do passado. As brincadeiras de crianças que envolvem jogos e atividades exigindo a imaginação,
senso critico e criatividade das crianças foram abolidas dos momentos de lazer e das aulas de educação
física. Os jogos de tabuleiros, as brincadeiras de rodas cantadas, a amarelinha entre várias outras
perderam espaço para os jogos eletrônicos de batalhas, lutas e estratégias.

OBJETIVO
Verificar a importância de trabalhar atividades recreativas com as crianças e adolescentes em toda
formação básica, caracterizada por, ensino infantil, ensino fundamental e médio, alem de apontar as
inúmeras possibilidades de atividades que podem ser realizas nas aulas e a imensidão de brinquedos que
podem ser criados pelos próprios alunos utilizando a imaginação.

METODOLOGIA
O trabalho se deve a uma pesquisa bibliográfica através do acervo da UNILAGO e sites acadêmicos
tendo como busca as palavras chaves, crianças, atividades recreativas e escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a revisão bibliográfica concluímos que as atividades recreativas são de extrema importância
para a formação social e pessoal dos alunos de toda educação básica, pois são atividades que dá prazer,
alegria e proporciona bem estar. Sendo assim o lúdico deve ser inserido nas aulas de Educação Física, com
intuito de contribuir com o processo de socialização que prepara a criança para assumir seu lugar na
sociedade além de alavancar o desenvolvimento das dimensões afetivas, sociais e cognitivas.
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RESUMO
Considerando a importância da educação Infantil na formação integral dos alunos, e a fase na qual os mesmos se
encontram, o objetivo desse trabalho é refletir sobre a importância da Educação Física na Educação Infantil, mostrando
seus benefícios a apontando o que precisaria ser mudado, para que esta prática possa se tornar mais efetiva no
currículo escolar. Para isto abordou-se a criança da Educação Infantil, mostrando a importância desta fase escolar para
o desenvolvimento cognitivo, sobre o contexto histórico da Educação Física escolar para que se possa entendê-la como
uma disciplina necessária.
Palavra Chave: Educação Física, desenvolvimento integral e Educação Infantil .

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido realizadas a respeito dos benefícios da Educação
Física para as crianças da Educação Infantil, visto que somente mais recentemente é que se descobriu o
quanto os exercícios físicos são importantes para o desenvolvimento motor das crianças. Neste sentido,
vale apresentar o parecer de especialistas do assunto, como Gallahue e Ozmun (2010), que afirma que
tanto as crianças como adolescentes respondem favoravelmente à exercícios físicos, tanto quanto os
adultos. Assim, ressaltam que a Educação Física deve ser motivada na educação infantil, pois através de
suas vivências são estimuladas atitudes positivas, hábitos mais saudáveis, bem como a conscientização
das crianças sobre os benefícios dessa atividade para uma vida mais saudável e prazerosa desde os anos
iniciais.

OBJETIVO
Refletir sobre a importância da Educação Física na Educação Infantil, mostrando seus benefícios e
apontar o que precisaria ser mudado, para que esta prática possa se tornar mais efetiva no currículo
escolar.

METODOLOGIA
O trabalho é de natureza social, realizado através de uma pesquisa de campo diante do acervo da
UNILAGO e sites acadêmicos utilizando as palavras chaves: educação física, desenvolvimento integral e
educação infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAS
A Educação Física ainda sofre de muitos preconceitos por parte da sociedade, e conseqüentemente
os importantes benefícios atrelados a prática e vivencia de atividades físicas são pouco divulgados nas
escolas e na sociedade. Portanto verificamos a necessidade de campanhas educativas que possam
sinalizar e conscientizar à população em geral, sejam pais, professores e governantes, da grande relevância
da educação Física para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil.
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RESUMO
Um dos objetivos que o voleibol proporciona as crianças é a vivencia de todos os conteúdos abrangidos pela educação
física proporcionando a integração das suas habilidades motoras de forma lúdica e simbólica, de modo a instigar a
consciência crítica da realidade e da sociedade que as cercam. É de suma importância que o aluno da educação básica
aprenda a jogar dentro das regras, uma vez que discutimos e vivemos constantemente a importância dessas regras
dentro da nossa sociedade.
PALAVRA CHAVE: voleibol, escola, história e esporte

INTRODUÇÃO
Atualmente o Voleibol vem sendo praticado e assistido por vários grupos da sociedade de diferentes idades
e classes sociais. Desse grande aumento na prática e assistência ao esporte verifica-se a importância de
abordarmos essa modalidade esportiva no contexto escolar, para que possamos compreender o
desenvolvimento dessa modalidade junto a crianças e adolescentes. O voleibol é uma modalidade
desportiva que explora diversos movimentos corporais, podendo não só auxiliar no desenvolvimento motor
de seus praticantes quanto no fortalecimento da auto-estima, cooperativismo, disciplina, organização e
sendo também um meio de socialização entre os alunos de diferentes gêneros.

OBJETIVO
Verificar o que a prática do voleibol proporciona as crianças e a importância do aluno aprender a jogar
dentro das regras, uma vez que discutimos e vivemos constantemente as regras dentro da sociedade

METODOLOGIA
O presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica, através do acervo da UNILAGO e sites
acadêmicos, para discorrer sobre o tema aqui proposto, tendo como forma de busca as seguintes palavraschaves: voleibol, escola, história e esporte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do presente estudo, ficou evidenciada a importância da prática do voleibol, não só pelo
desenvolvimento das capacidades físicas, mas também pela socialização que este esporte oferece. Na
escola, as idéias propostas indicam que o vôlei praticado pelo aluno será apropriado por ele e é ele, que
futuramente irá promover e gerenciar da melhor forma que lhe atenda essa modalidade.
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RESUMO
Considerando as possibilidades de vivencia dos momentos de lazer do público jovem, e as atividades realizadas pelos
mesmos nesses momentos disponíveis, portanto verifica-se a importância de uma abordagem a respeito da orientação
sob a melhor forma de vivenciar o lazer, buscando um desenvolvimento pessoal e social e a relação direta das
atividades realizadas com a qualidade de vida.
Palavras chave: lazer, qualidade de vida e juventude.

INTRODUÇÃO
Este estudo faz uma abordagem da necessidade de um trabalho de conscientização do público
jovem brasileiro com relação à qualidade de vida e as vivências dos momentos de lazer, é premente ampliar
o conhecimento e as possibilidades que possam ser relevantes às ações a serem executadas tanto no
aspecto físico quanto psicológico, visando a característica da juventude que está em constante transição
social e cultural. Na sociedade atual, a juventude destaca-se em atividades direcionada para o lazer,
buscando a sensação de prazer, onde por diversas vezes essa busca pode ser considerada de risco.

OBJETIVO
O presente estudo tem como principal objetivo descrever qual a relação existente entre os temas
juventude, lazer e a qualidade de vida, partindo de um pressuposto das diversas possibilidades de lazer,
buscando estratégias de intervenções de conscientização na juventude.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo bibliográfico, de âmbito social tendo como base de dados o acervo da
UNICAMP, UNIFESP, UNILAGO e FAMERP e sites acadêmicos a partir das palavras chave: lazer,
qualidade de vida e juventude.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É premente a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a consciência de conteúdos e do
tempo disponível, com vistas à construção de bases para uma transformação das relações sociais
estabelecidas, principalmente quando o assunto é o que fazer no tempo livre destinado ao lazer, por que
participar de tais atividades e que tipos de benefícios estas podem propiciar ao jovem e à qualidade de vida.
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OS BENEFÍCIOS DOS JOGOS COOPERATIVOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
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RESUMO
Este trabalho visa elencar a importância e necessidade da valorização da pratica de jogos cooperativos no ambiente
escolar, para compartilhar, unir grupos e propor novos objetivos, vivenciando valores que são imprescindíveis à vivencia
social.
Palavras - chave: Jogos Cooperativos, Educação Física, Escola.

INTRODUÇÃO
Atualmente podemos considerar que os jogos cooperativos na Educação Física Escolar, tem vários
benefícios para a vida da criança e no seu convívio social. As atividades vão resgatar os valores humanos,
como amizade, cooperação, solidariedade e respeito, favorecendo a interação entre os alunos e o meio
ambiente, construindo regras, normas e atitudes positivas, visando formar cidadãos críticos e participativos,
ampliando as possibilidades de desenvolvimento psicomotor, cognitivo e sócio afetivo .

OBJETIVO
Visa elencar a importância e necessidade da valorização da prática de jogos cooperativos no
ambiente escolar, para unir grupos e propor novos objetivos, vivenciando valores que são imprescindíveis à
vivencia social. Nesse sentido Brotto (1997) define cooperação da seguinte forma: Cooperação: é um
processo de interação social, em que os objetivos são comuns, as ações são compartilhadas e os
benefícios são distribuídos para todos.

METODOLOGIA
O presente estudo é de âmbito social, referente a uma pesquisa bibliográfica através do acervo da
Unilago e de sites acadêmicos, tendo busca as seguintes palavras chaves: jogos cooperativos, educação
física, escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse sentido podemos concluir que o ambiente escolar é um ponto de partida onde pode despertar
a paixão da criança pelo jogo e com eles, possam jogar sempre juntas umas pelas outras e agregar valores
que os levarão até sua fase adulta com integração e participação harmoniosa com a sociedade.

REFERENCIAS
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IMAGEM CORPORAL E VIGOREXIA: A BUSCA POR UM CORPO PERFEITO
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RESUMO
Atualmente verifica-se que a população almeja cada vez mais um corpo perfeito, corpo esse apresentado na maioria
das vezes pela mídia, que passa a mensagem que os corpos esculpidos são os corpos idéias. Porem o presente estudo
se pauta na seguinte preocupação, até que ponto o corpo bonito é um corpo saudável. Portanto será feito uma
abordagem a respeito da imagem corporal e vigorexia, que se define por busca patológica dos padrões de beleza.
Palavra Chave: imagem, corporal, padrões de beleza e vigorexia.

INTRODUÇÃO
Imagem corporal é a concepção que um indivíduo tem, de seu próprio corpo, formada em sua
mente através de seus sentidos (audição, visão, tato, paladar), baseada nas experiências experimentadas
ao longo de sua vida. Ela se modifica para se adaptar ao meio com novas situações vivenciadas pelo
indivíduo em contato com o mundo, do nascimento até a morte. O transtorno dismórfico muscular, também
conhecido como vigorexia, é uma psicopatologia mais ocorrente nos homens onde esses se vêem magros e
fracos, mas na realidade tem corpos fortes e musculosos e exageram nos exercícios na busca por
hipertrofia muscular, adotam dietas e suplementação desnecessária e até fazem uso de esteróides. A
imagem corporal, ao ser influenciada pelo meio externo, pode desenvolver disfunções como a vigorexia,
onde há a busca de padrões de beleza impostos pela mídia e o culto por um "corpo perfeito". Ao pleitear
esse objetivo, o individuo acredita inconscientemente que seus problemas sócio-emocionais serão
resolvidos.

OBJETIVO
Caracterizar o que é imagem corporal e vigorexia, mostrando como elas podem estar relacionadas a
segunda, uma patologia possivelmente decorrente da primeira.

METODOLOGIA
O trabalho é de natureza social de âmbito bibliográfico realizado através do acervo da UNILAGO e sites
acadêmicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a vigorexia é uma doença perigosa, podendo levar o individuo a problemas sérios
de saúde ou até a morte, desse modo é necessário a divulgação e conscientização do público que busca
academias e de educadores físico que trabalharão com esse público. Para isso pode ser desenvolvidas
palestras em academias para alunos e professores, buscando passar a informação a todos, mas
principalmente mostrando que o foco não deve ser a doença em si e sim a causa dela: a disfunção da
imagem do corpo.
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RESUMO
A especialização desportiva precoce acontece quando as crianças são introduzidas no esporte antes da puberdade,
onde são exigidos treinamentos organizados e planejados (no mínimo três vezes por semana) visando resultado em
longo prazo para esta fase, com o objetivo de aumentar o rendimento e participações periódicas em competições
esportivas. (Fuzihara e Souza 2005). Esta pratica gera muita polemica, enquanto alguns apoiam, outros discordam
totalmente, pois acreditam que é extremamente prejudicial a criança e pedem a proibição ou sua regulamentação.
Palavra Chave: Desenvolvimento Motor, Treinamento Precoce, Benefícios e Malefício

INTRODUÇÃO
Os benefícios proporcionados pela atividade física ao desenvolvimento da criança são inegáveis.
Inúmeros autores descrevem a importância de estimular a criança ao contato com as mais diversas
modalidades esportivas. A finalidade primordial da promoção de exercícios em crianças é, ou pelo menos
deveria ser, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (1998), criar um hábito de vida
fisicamente regular e ativo, que será continuado até que se alcance a vida adulta, ou seja, praticar
atividades físicas na infância significa edificar uma base sólida na prevenção do sedentarismo na idade
adulta, melhorando assim a qualidade de vida. Porém, cabe a necessidade de optar-se por atividades
condizentes com o nível de desenvolvimento de cada faixa etária e com suas capacidades individuais. A
iniciação desportiva precoce é caracterizada por intensas cargas de treinamento. Nas fases iniciais trazem
um desenvolvimento rápido, porém pode ser prejudicial ao desenvolvimento, pois leva a criança
esgotamento prematuro na capacidade de rendimento, criando barreiras no seu desenvolvimento.

OBJETIVO
O objetivo deste estudo é colaborar para os conhecimentos a cerca do treinamento precoce e danos
causados para crianças e adolescentes.

METODOLOGIA
O presente estudo é de âmbito social, referente a uma pesquisa bibliográfica através do acervo da
Unilago e de sites acadêmicos.

CONCLUSÃO
Contudo vemos que as opiniões diversas do assunto estão postadas em estudos e métodos de
treinos, mas a conclusão sobre esse assunto deve ser discutida embasada em estudos nas diversas áreas
como: fisiologia, psicologia, sociologia e principalmente a vontade individual de cada criança, abordando
dessa forma uma coerência entre o querer e o desenvolver motor, social e cognitivo, alcançando um
equilíbrio entre o saber e o desenvolver respeitando a capacidade individual de cada individuo.
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RESUMO
O judô teve seu início com a imigração dos primeiros professores japoneses no início do século XX no Brasil,
desenvolvendo-se logo após, ensino nos moldes do judô tradicional. Lesões no judô é uma consequência de métodos
de treinamento incorretos, anomalias estruturais que forçam certas partes do corpo mais que outras. Assim os locais
mais afetados nos judocas são o cotovelo, ombro e joelho.Para o tratamento é importante repouso, colocar gelo no local
afetado (quanto mais próximo do acontecido possível) para que diminua a luxação que ocorrerá pelo dano no corpo, em
seguida usar medicamentos. O Educador Físico tem a importância no acompanhamento do treino para orientar sobre as
posições adequadas para que diminuam as chances de ter lesões. O objetivo é colaborar para os conhecimentos a
cerca de lesões em judocas, mostrando a importância da prevenção.
PALAVRAS-CHAVE: Judô, Lesões, prevenção de lesões

INTRODUÇÃO
Lesões no judô é uma consequência de métodos de treinamento incorretos, anomalias
estruturaisque forçam certas partes do corpo mais que outras. Desgaste crônico é a causa de muitas
dessas lesões, resultantes de movimentos repetitivos que prejudicam o próprio corpo (Soares,2003). Em
muitos casos, as pessoas não se recuperam adequadamente após um período de treinamento ou não
interrompem os exercícios após os primeiros sinais de dor. Assim os locais mais afetados nos judocas são
no cotovel, ombro e no joelho (Barsottini, Guimarães, Morais, 2006).

METODOLOGIA
Foram realizados levantamentos e pesquisas em meios de bases relacionados a dados
eletrônicos em sua íntegra, e selecionados todos os que mais corroboraram com nosso estudo. Para isto,
utilizamos o SCIELO, LILAC’S, PUBMED..

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Quando ocorrer de alguma pessoa lesionar alguma parte do corpo em treino, o ideal é parar de
imediato com a execução do movimento que esta sendo realizado, porque se insistir na movimentação há
de piorar o acidente ocorrido. Para o tratamento é importante repouso, colocar gelo no local afetado (quanto
mais próximo do acontecido possível) para que diminua a luxação que ocorrerá pelo dano no corpo, em
seguida usar medicamentos (indicado por um médico) para agilizar a melhora do tratamento, porém
dependendo do nível que acontecer esta lesão é necessário de fazer fisioterapia e fortalecimento para a
recuperação por completa. O resulto após todo o tratamento faz com que o atleta volte a treinar
normalmente gradativamente. O Educador Físico e o Fisioterapeuta,tem a importância no acompanhamento
do treino para orientar sobre as posições adequadas para que diminuam as chances de ter
lesões(BARSOTTINI, GUIMARÃES, MORAIS, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se muitos judocas tivessem o conhecimento teórico sobre o que foi citado no trabalho ou ainda o
acompanhamento do educador físico e o fisioterapeuta, poderiam ser evitadas varias dessas lesões, então
é imprescindível que em qualquer centro de treinamento independente do esporte aja um acompanhamento
do profissional, a fim de poder evitar lesões nos atletas para não acarretar problemas piores no futuro e
ainda podendo assim melhorar a performance desses no dia a dia.
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RESUMO
Aproximadamente 3 a 4% dos recém-nascidos, apresentam um defeito congênito importante, sendo que alguns
desses defeitos são descobertos apenas durante o crescimento, diagnosticado em aproximadamente 7,5% das crianças
em torno dos 5 anos, mas muitos desses defeitos são insignificantes.A eventração diafragmática, é uma má formação
congênita ou adquirida, que ocorre quando a musculatura do diafragma está defeituosa. O objetivo é alertar as pessoas
e os Educadores Físicos sobre esta patologia.
PALAVRAS-CHAVE:Eventração; Diafragma

INTRODUÇÃO
A eventração diafragmática é uma má formação congênita ou adquirida, que ocorre quando a
musculatura do diafragma está defeituosa. Nessa anormalidade não há o rompimento do diafragma, mas
sua musculatura se torna flácida, permitindo que os órgãos do abdome se desloquem para a cavidade
torácica. O caso mais comum de deslocamento é o do estômago, que sobe para o tórax.O diagnóstico pode
ser feito através do exame de fluoroscopia ou de uma ultrassonografia em tempo real. Com a vantagem da
segunda não expor o paciente a radiação ionizante.Algumas pessoas não apresentam qualquer sintoma ou
complicação decorrente da presença da eventração diafragmática (TAMBELINI, OSANAI, 2001).

METODOLOGIA
A presente pesquisa foi sustentada através de revisão bibliográfica, com a utilização das bases de
dados eletrônicos: LILAC’S, SCIELO e PUBMED, nos anos de 2000 à 2013.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Importante lembrar que a eventração diafragmática pode se manifestar em crianças, seu diagnóstico pode
ser confundido com o de pneumonia. Por ser uma condição pouco comum, geralmente a investigação é
complementada com a solicitação de exames radiológicos (CULLEN, 2002). É um quadro clínico de
instalação súbita e com grande potencial de complicações fatais, caso não descoberta. O tratamento pode
ser cirúrgico e está indicado para este tipo de problema, de 5 à 10% podem ter uma apresentação tardia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a eventração diafragmática deve ser diagnosticada a tempo, evitando uma piora no
quadro do indivíduo, e que podemos ajudar quando notarmos um diferencial da dificuldade respiratória,
principalmente em crinaças quando praticando atividades, o Educador Físico deve estar atento. Nos últimos
anos, vários estudos se utilizaram da laparoscopia na identificação de lesões deste tipo
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RESUMO
Manifestação de um fenômeno electro-fisiológico anormal temporário que ocorre no cérebro, e que
resulta numa sincronização anormal da atividade elétrica, gerando contrações involuntárias da musculatura
como, movimentos desordenados, ou outras reações anormais como desvio dos olhos e
tremores, alterações do estado mental, ou outros sintomas psíquicos. A crise convulsiva é generalizada
quando há movimentos de braços e pernas, desvio dos olhos e liberação dos esfíncteres associada à perda
da consciência. É também chamada de "Grande Mal".
PALAVRAS-CHAVE:Convulsão, Atividade Elétrica

INTRODUÇÃO
É um evento dramático na vida de qualquer indivíduo,chama-se convulsão, ou crise convulsiva, a
atividade elétrica desorganizada e descontrolada que envia impulsos intermitentes para o organismo. Podese manifestar por movimentos repetidos, hipertonia, taquicardia e inconsciência. Em algumas, a pessoa
mantém-se consciente. A crise pode durar minutos e ceder espontaneamente. Caso se prolongue por mais
de 30 minutos, ou se repita neste período,procure imediatamente ajuda médica, pois o estado pode se
agravar (PAOLA, 2001). O objetivo é poder colaborar em caso de crises e saber como lidar com indivíduo
convulsionando.A freqüência de crises epilépticas é maior na faixaetária pediátrica, associada a um menor
limiar do cérebroimaturo para o desencadeamento desses episódios.

METODOLOGIA
A presente pesquisa foi sustentada através bibliografias, com a utilização das bases de dados
eletrônicos: LILAC’S, SCIELO e PUBMED, nos anos de 2000 à 2013.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O conhecimento da história natural após a primeiracrise convulsiva não provocada e os fatores de risco
pararecorrência são pré-requisitos necessários para tomarmosuma decisão racional em relação ao
tratamento profiláticocom drogas antiepilépticas. A conduta de urgêncianas crises agudas e no estado de
mal convulsivo estábem estabelecida, entretanto não há consenso para o tratamentoprofilático após a
primeira crise convulsiva nãoprovocada (MARTIN, 2001). Os conhecimentos da fisiopatologia são
fundamentaisna abordagem dascrises mais prolongadas e principalmente, devido à possibilidade de
complicaçõesneurológicas e sistêmicas, decorrentes da atividade epiléptica. Os conhecimentos atuaisa
respeito das alterações sistêmicas e das bases molecularesda lesão neurológica permitem que tenhamos
umaexpectativa melhor em relação a convulsão (GOMES, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A melhor compreensão da fisiopatologia por partedos clínicos, bem como a elaboração de planos
racionais de ação, permitirãoum melhor prognóstico dos indivíduos em nosso meio.
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RESUMO
O acolhimento em Pronto Atendimento dos serviços hospitalares vem ganhando destaque, pois é um método que visa à
gravidade de cada caso, sendo que todos os indivíduos serão atendidos de acordo com sua prioridade e não mais por
ordem de chegada. Este estudo tem como objetivo elaborar um protocolo de classificação de risco para a emergência
de um hospital filantrópico, no município de São José do Rio Preto. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos
principais protocolos preconizados e posteriormente a elaboração de um novo para ser adequado ao local de acordo
com normas e diretrizes visando diminuir o tempo de espera dos pacientes, com atendimento humanizado e enfermeiro
capacitado para identificar casos graves que necessitam de cuidados imediatos.

Palavras-Chave: Classificação de risco, Enfermagem, Emergência.

INTRODUÇÃO
As emergências hospitalares a cada ano tem uma crescente demanda, sendo um fenômeno
mundial caracterizado por crescimento demográfico, violência urbana, aumento do número de acidentes e
doenças crônico-degenerativas (BRASIL, 2004). Com novas formulações de políticas de humanização da
saúde, uma das ferramentas em uso é o acolhimento com avaliação e classificação de risco (AACR), os
protocolos são embasados em instrumentos que sistematizam a avaliação e são respaldados legalmente
(ABBÊS; MASSARO, 2004). O objetivo deste estudo foi elaborar um protocolo de classificação de risco para
ser desenvolvido na emergência de um hospital filantrópico, de São José do Rio Preto, São Paulo.

MÉTODO
A pesquisa foi realizada em duas etapas, sendo a primeira uma revisão de literatura e a segunda um
estudo exploratório, quantitativo e investigativo que propôs um protocolo de acolhimento com classificação
de risco de acordo com o grau de prioridade em um hospital terciário de São José do Rio Preto – SP. De
acordo com a Resolução 196/96, este estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, através do ofício 15/13.

DISCUSSÃO
O Sistema de Triagem de Manchester apresenta uma história clínica e sinais e sintomas
apresentados pelo paciente um discriminador é encontrado e o paciente é classificado em uma das cinco
categorias: emergente (vermelho), muito urgente (laranja), urgente (amarelo), pouco urgente (verde) e não
urgente (azul). Para cada categoria existe um tempo máximo de espera, que são, respectivamente, 0, 10,
60, 120 e 240 minutos (JÚNIOR; SALGADO; CHIANCA, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que o usuário receba atendimento eficaz de acordo com sua patologia, é necessária a
implantação do sistema de triagem que garante diminuição do tempo de espera e riscos de gravidade de
acordo com sinais e sintomas e melhoria na qualidade do atendimento. Foi elaborado um protocolo de
classificação risco baseado no Sistema de Triagem de Manchester, o qual apresenta toda a caracterização
e histórico do paciente em relação a sinais e sintomas e sinais vitais.
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RESUMO
Parada cardiorrespiratória (PCR) é caracterizada pela interrupção súbita da circulação sistêmica e respiratória que pode
ter como evolução a morte desde que não haja instituição de manobras de ressuscitação. Este estudo tem por objetivo
realizar um levantamento bibliográfico a respeito do uso e benefícios da hipotermia terapêutica em PCR. A revisão
bibliográfica ocorreu na base de dados Pubmed no período de 1996 a 2013, com os descritores hipotermia terapêutica e
parada cardiorrespiratória. O uso da hipotermia minimiza os danos neurológicos e fisiológicos em casos pós PCR,
contribuindo para um melhor prognóstico.
Palavras-Chave: Parada cardiorrespiratória, hipotermia terapêutica, manobras de ressuscitação

INTRODUÇÃO
A hipotermia terapêutica é uma conduta que promove o resfriamento do corpo humano como um todo a
uma temperatura pré determinada (entre 33º a 35,6ºC) por meio de métodos invasivos ou não. Esta técnica
visa preservar os tecidos sadios da lesão secundária a isquemia seguido de reperfusão proporcionando a
redução do metabolismo e, consequentemente, a diminuição da demanda de oxigênio (MEHLMANN, 2009).
Juntamente com o controle das variáveis fisiológicas, esta técnica otimiza a perfusão cerebral e proporciona
um melhor prognóstico para o paciente pós PCR (PEREIRA, 2008).

MÉTODO
Revisão de literatura na base de dados Pubmed e livros de cunho acadêmico. Os artigos
selecionados foram publicados entre 1996 a 2013. Para busca, foi utilizado os descritores hipotermia
terapêutica e parada cardiorrespiratória.

DISCUSSÃO
O método ideal de resfriamento induz a hipotermia rapidamente sem risco de hiper resfriamento e sustenta
a temperatura desejada durante a fase de manutenção sem grandes oscilações propiciando um
reaquecimento controlado e lento e minimamente invasivo e de baixo custo. Atualmente, podem ser usados
métodos invasivos ou não invasivos, este último, incluem a utilização de pacotes de gelo, mantas térmicas,
equipamentos comercias de resfriamento de superfície e infusão de soluções geladas (RECH, VIEIRA,
2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de ser uma das 10 causas de parada cardiorrespiratória, o uso da hipotermia terapêutica pode ser
um avanço na melhora do quadro do cliente, possibilitando uma recuperação eficaz devido ao fácil acesso
ao líquido gelado, ou ao gelo propriamente dito, em relação ao custo benefício para as instituições e pelo
simples manuseio da inserção da técnica. Além de poder ser uma nova técnica aliada na luta a favor da
vida, num fenômeno onde os segundos sem oxigenação adequada faz toda a diferença para o paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MEHLMANN, Fernanda Moreira Gomes. Hipotermia terapêutica: compreendendo seus benefícios,
conhecendo seu custo-efetividade, buscando sua prática. 2009. Disponível em: www.redentor.inf.br. Acesso:
10/08/2012.
PEREIRA; João Carlos Ramos. Abordagem do paciente Reanimado, Pós Parada Cardio-respiratória.
Revista Brasileira de Terapia Intensiva, vol. 20, n2, p. 190-196, abr./jun. de 2008.
RECH; Tatiana Helena, VIEIRA, Silvia Regina Rios. Hipotermia Terapêutica em Pacientes Pós- Parada
cardio-respiratória: Mecanismo de Ação e Desenvolvimento do protocolo Assistencial. Revista Brasileira de
Terapia Intensiva, vol. 22, n 2, p.196-205,2010. Disponível em: www.scielo.com.br. Acesso em: 02/09/2013.

PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO PELO ENFERMEIRO
LUMINATI, Dreiziele
Acadêmica do curso de graduação em enfermagem, Unilago, São José do Rio Preto – SP e-mail:
dreizielienfermagem@hotmail.com
SANTOS, Patrícia Luana Rocha
Acadêmica do curso de graduação em enfermagem, Unilago, São José do Rio Preto – SP e-mail:
patricialuana_santos@hotmail.com
SANTOS-SASAKI, Natália Sperli Geraldes Marin dos Santos
Profa. Dra. coordenadora do curso de enfermagem, UNILAGO, São José do Rio Preto – SP; e-mail: nsperli@gmail.com

RESUMO
Úlcera por pressão é uma lesão causada por pressão (UP), que resulta em dano ao tecido gerando uma ferida
geralmente localizada sobre proeminências ósseas e classificadas segundo grau de dano tecidual. São considerados
fatores de risco idade, mobilidade, incontinência urinaria ou fecal que leva a umidade local, atrito ou força de fricção,
morbidades relacionados com gasto metabólico elevado. A prevenção é a principal estratégia utilizada pelos
enfermeiros, já que quando acomete pacientes idosos hospitalizados o custo geral do tratamento aumenta. Assim, este
estudo tem como objetivo revisão de literatura para analisar as ações de enfermagem para prevenção de úlcera por
pressão em idosos hospitalizados. A pesquisa será realizada nas bases de dados BIREME com os descritores: úlceras
por pressão e cuidados de enfermagem, úlceras por pressão e prevenção, úlceras por pressão e enfermagem.
Palavras-chave: prevenção, úlcera por pressão, enfermeiro

INTRODUÇÃO
Fatores de risco como o estado nutricional e a capacidade funcional merecem destaque, pois,
desfavorecem a cicatrização e fragilizam os tecidos. O diagnóstico das UP é realizado pela observação das
lesões que são classificadas em estágios de I a lV de acordo com o comprometimento tecidual que tem
grande importância para o tratamento (ARAÚJO; et al., 2011). Assim o presente trabalho teve como
objetivo realizar uma revisão de literatura para analisar as ações de enfermagem para prevenção de úlcera
por pressão em idosos hospitalizados.

METODOLOGIA
Estudo de revisão de literatura, cujo tema pesquisado será os métodos de prevenção de úlcera por
pressão realizados pelos enfermeiros. A busca foi realizada no mês de agosto e setembro constituído,
principalmente, com suporte no levantamento do banco de dados on-line, por meio de pesquisa no sistema
BIREME. A seleção dos artigos obedeceu a critérios como: período de publicação (entre os anos de 2010 a
2013) e pertinência ao tema. Os descritores utilizados foram: úlceras por pressão e cuidados de
enfermagem, úlceras por pressão e prevenção, úlceras por pressão e enfermagem.

DISCUSSÃO
Para prevenir a incidência das UP, surgiram vários protocolos que classificam e identificam sinais de risco
para o desenvolvimento que são empregados na avaliação geral do paciente e envolvem vários aspectos,
desde doenças preexistentes e estado nutricional (LIMA; GUERRA, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O risco de desenvolver UP pode ser prevenido com um bom auxilio da Sistematização de Assistência de
Enfermagem, em que a equipe multiprofissional tem a responsabilidade de implementar medidas
preventivas, no intuito de diminuir o impacto desse agravo.
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RESUMO
A doação de órgãos ou tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo
para ajudar no tratamento de outras pessoas. A doação pode ser de órgãos ou de tecidos pode ser feita em vida ou
após morte encefálica. O objetivo desta pesquisa foi o de levantar as principais razões que levam a recusa da doação
de órgãos, por familiares de potenciais doadores. Para tanto, foi realizado um estudo de revisão bibliográfica em artigos
científicos publicados entre os anos de 2001 a 2011. Os resultados obtidos neste estudo sugerem, como sendo as
principais razões para a não doação: crítica a lei dos transplantes; insegurança relacionada ao sistema de saúde
brasileiro; receio de morte premeditada e contrabando de órgãos.
Palavras-chave: Morte. Doação. Recusa. Família.

INTRODUÇÃO
A doação de órgãos no Brasil acaba constituindo uma enorme fila de espera, que, ironicamente, é chamada
a “fila da morte”. A disponibilidade de órgãos é menor que a demanda para transplantes, devido a isso,
muitos são os pacientes que morrem enquanto aguardam o transplante (COELHO et al., 2007). Atualmente,
um dos principais indicadores de qualidade de um hospital é a capacidade de transformar um cadáver em
doador de órgãos (RECH E RODRIGUES FILHO, 2007). O objetivo deste estudo foi o de levantar as
principais razões que levam a recusa da doação de órgãos, por familiares de potenciais doadores.

METODOLOGIA
Estudo de revisão sistematizada da literatura para obtenção de informações disponíveis sobre o tema
específico, de forma objetiva e reproduzível. A busca foi realizada nos meses de Agosto e Setembro de
2013, por meio de pesquisa no sistema Scielo. A seleção dos artigos obedeceu aos critérios como: período
de publicação (2001 a 2011) e pertinência ao tema. Foram selecionados sete artigos nacionais publicados
no período de 2001 a 2011 que citavam em seu resumo as palavras doação de órgãos. Após uma leitura,
foram analisados quanto ao ano, local de realização, instrumento para coleta de dados, objetivos,
delineamento metodológico e resultados.

DISCUSSÃO
Para que captação seja realizada, é preciso o consentimento da família, que envolve um processo bem
elaborado e esclarecido. O esclarecimento a respeito da morte encefálica, a abordagem familiar deve
ocorrer logo após a informação do diagnóstico da mesma. Após este período, a família deveria ter um
tempo para refletir e então outra equipe entraria em contato para solicitar a doação dos órgãos, sendo
sempre num local e de forma apropriada, respeitando a sua decisão. A não viabilização deste tempo pode
atrapalhar na decisão pela doação, consequentemente, atrapalhar a equipe de captação de órgãos. No
Brasil, chega a 70% a taxa de recusa em regiões menos desenvolvidas do país (RECH E RODRIGUES
FILHO, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como resultado deste estudo, considera-se que os principais motivos de recusa dos familiares foram: a
crença religiosa; a inadequação de informações; a não compreensão do diagnóstico de morte encefálica e a
crença na reversão do quadro; o medo da reação da família; a não aceitação da manipulação do corpo; a
insegurança na assistência; o medo do comércio de órgãos; desconhecimento do desejo do potencial
doador; doador contrário a doação em vida; a legislação sobre doação de órgãos; ao sistema brasileiro de
saúde e motivos desconhecidos.
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RESUMO
Aids é uma doença que ataca o sistema imunológico devido à destruição dos glóbulos brancos, considerada
um dos maiores problemas da atualidade pelo seu caráter pandêmico. A infecção da Aids se dá pelo HIV, vírus que
ataca as células do sistema imunológico, destruindo os glóbulos brancos. A falta desses linfócitos diminui a capacidade
do organismo de se defender de doenças oportunistas, causadas por microorganismos que normalmente não são
capazes de desencadear males em pessoas com sistema imune normal. O HIV pode ser transmitido pelo sangue,
esperma e secreção vaginal, pelo leite materno, ou transfusão de sangue contaminado. O objetivo é fazer com que as
pessoas fiquem sempre em alerta em relação à esta patologia e continuem se prevenindo.
PALAVRAS-CHAVE: Aids; HIV; sangue contaminado.

INTRODUÇÃO
A AIDS (do inglês Acquired Immunodeficiency Syndrome) é uma doença do sistema imunitário
causada pelo retrovírus HIV (do inglês Human Immunodeficiency Virus), sua disseminação vem ocorrendo
rapidamente pelo mundo desde 1981 (CADERNO DE SAÚDE PÚBLICA, 2000). A infecção é causada
pelo vírus HIV, com isto o sistema imunológico começa a ser atacado, é na primeira fase, chamada
de infecção aguda. O período de incubação varia de 3 à 6 semanas, levando de 30 a 60 dias após a
infecção para produzir anticorpos anti-HIV no organismo (FONSECA, 2000).

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 as palavras
chaves Aids, HIV, sangue contaminado, referente aos anos de 2000 à 2013.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Relatos iniciais contam que a doença surgiu na África Central e, provavelmente, pela mutação do
vírus do macaco, porém os primeiros casos de AIDS foram detectados em 1981, em Los Angeles, São
Francisco, EUA. No Brasil em 1982, em doentes do sexo masculino e homossexuais que apresentavam os
mesmo sintomas como pneumonia. O vírus está presente no esperma, secreções vaginais, leite materno e
no sangue, sendo estas as formas de transmissão da doença (FONSECA, 2000). Quando ocorre a
infecção, o sistema imunológico começa a ser atacado, sendo na primeira fase, infecção aguda, que
ocorre a incubação do HIV. O organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável a infecções comuns. A baixa
imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebem esse nome por se
aproveitarem da fraqueza do organismo. Infelizmente a medicina ainda não encontrou a cura para a AIDS.
O que temos hoje são medicamentos que fazem o controle do vírus na pessoa com a doença. Estes
medicamentos melhoram a qualidade de vida do paciente, aumentando a sobrevida (GUIMARÃES, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As conclusões não podem ser generalizadas e representam, no máximo, apreciações referente à
nossa pesquisa, que mesmo existindo desde 1981, que as pessoas continuem atentas e se previnam, pois
infelizmente ainda não temos cura para este mal que atinge um grande número da população mundial.
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RESUMO
Obesidade é definida como um estado em que há maior quantidade de tecido adiposo do que o ideal, acumulado
principalmente no tecido adiposo subcutâneo, acarretando um peso superior ao adequado para seu sexo, idade Ocorre
em conseqüência da associação de fatores genéticos, fisiológicos e ambientais, principalmente em razão do consumo
exagerado de alimentos ricos em gordura e carboidratos e da falta de atividade física. Atualmente a obesidade é
considerada um problema de saúde pública. A obesidade infantil tem aumentado consideravelmente, levando a
complicações como: hipertensão arterial, dislipidemias, problemas respiratórios, diabetes e problemas psicológicos,
afetando sua auto-estima prejudicando seu convívio social, podendo acarretar a depressão. A melhor forma de se
combater a obesidade infantil é a prevenção aliando a uma dieta equilibrada.
PALAVRAS-CHAVE: obesidade; diabetes; prevenção.

INTRODUÇÃO
Obesidade é definida como um estado em que há maior quantidade de tecido adiposo (gordura) do
que o ideal para ambos os sexos, isto acarreta um peso muito maior que o sugerido (GAZZOLA e SILVA,
2002). A obesidade é considerada uma enfermidade de risco, que pode ser conseqüência de vários fatores
genéticos, proporcionando acúmulo de energia mais do que o necessário, passando para a forma de
gordura no organismo. Trata-se de um dos problemas de saúde pública mais comum em países
desenvolvido. A preocupação com as altas taxas de prevalência de sobrepeso na infância tem preocupado
os profissionais da área da saúde; aumentando neste caso o número de pessoas que crescem obesas
(SOARES e PETROSKI, 2003). O objetivo deste foi realizar um levantamento bibliográfico a respeito da
obesidade, incluindo a importância da prevenção desde a fase infantil.

METODOLOGIA
Este trabalho foi realizado através de um levantamento bibliográfico em base de dados científicos,
utilizando palavras chave como: obesidade, obesidade infantil, prevenção. Foram analisados trabalhos
publicados no período de 2000 à 2013.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A influência hereditária torna-se favorável quando existe um ambiente fácil para desencadear a
síndrome, ela pode estar na carga genética que provavelmente se relacione à características do
metabolismo do indivíduo, devendo estar alterados nas síndromes que envolvem a obesidade (MACEDO et
al, 2004). Vários autores relatam que a interação entre fatores genéticos e ambientais é uma explicação
válida. Atualmente é considerada problema tanto na população jovem como na adulta (DURANTE et al,
2008). O sedentarismo, hábitos nutricionais, as facilidades do mundo moderno, representam os principais
fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade mundial. O tempo que a obesidade permanece
instalada na infância aumenta o risco da criança obesa tornar-se adulto obeso (SOARES e PETROSKI,
2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obesidade é uma doença de difícil tratamento na vida adulta, e, portanto, a sua prevenção na
infância é fundamental, já que o tratamento nesta fase apresenta um melhor prognóstico.
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RESUMO
Em um olho normal há no globo ocular duas lentes, a córnea e o cristalino, que direcionam os raios luminosos ao polo
posterior do olho. Nesta área, a luz é captada e fixada pela retina, sendo transmitida pelo nervo óptico até o cérebro. Se
a imagem é formada exatamente na retina, a visão é perfeita. Em um olho com miopia, a córnea é muito curva ou o eixo
anteroposterior (horizontal) muito longo, não permitindo que a imagem chegue à retina. A imagem não é fixada direito e
os objetos distantes ficam embaçados. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, hábitos como a leitura, utilizar a
visão com pouca luz, ou até mesmo deficiências de nutrição não têm qualquer efeito sobre a miopia. Este trabalho tem
como objetivo aprofundar o conhecimento sobre como ocorre a Miopia, seus tipos e tratamentos.
PALAVRAS-CHAVE: Miopia; córnea; visão.

INTRODUÇÃO
A miopia é uma anormalidade óptica comum, que ocorre quando o olho apresenta uma curvatura acentuada
na córnea ou comprimento do olho além do normal. Para uma pessoa míope, objetos próximos são nítidos,
mas objetos distantes ficam embaçados e difíceis de distinguir. Existem alguns tipos de tratamentos que
podem ajudar a resolver esse problema. O problema começa a aparecer, normalmente, na préadolescência, se intensifica na adolescência e se estabiliza na idade adulta. Os sintomas mais comuns são
visão embaçada para longe, dor de cabeça, vista cansada e piscar os olhos frequentemente. A miopia pode
ser facilmente diagnosticada durante um exame do olho com um oftalmologista (DUKER, 2011).

METODOLOGIA
A presente pesquisa foi sustentada através de revisão sistemática de literatura, com a utilização das bases
de dados eletrônicos: LILACS, SciELO e PubMed. Com artigos de inclusão: dos anos de 2000 à 2013.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O problema começa a aparecer, normalmente, na pré-adolescência, se intensifica na adolescência e se
estabiliza na idade adulta. A miopia pode ser facilmente diagnosticada durante um exame do olho com um
oftalmologista, os óculos é a forma mais simples, rápida e segura de corrigir a Miopia (NETTINA, 2011). O
único inconveniente deles é a limitação imposta para alguns exercícios físicos, além da redução do campo
visual e dos reflexos do indivíduo, principalmente nos casos de miopia elevada. Quanto mais forte for a
miopia, mais espessas são as lentes nas bordas e mais pesadas. Já as Lentes de contato, é uma opção
eficiente e satisfaz a estética, mas exige maiores cuidados, além de uma certa habilidade na sua
manipulação. A sua manutenção tem que ser bastante escrupulosa e controlada periodicamente no sentido
de evitar o perigo de infecção e de outras complicações mais sérias. As Cirurgias, procuram modificar a
curva da córnea, determinando a formação correta da imagem na retina. Há muitos tipos de cirurgias
refrativas, as opções devem ser discutidas com o médico. É importante que o grau esteja estabilizado, se
não estiver, a cirurgia não resolverá (TANO, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a miopia é uma doença comum que acarreta os olhos, e que hoje em dia, a oftalmologia
oferece várias técnicas com qualidade e possibilidade de corrigir esse problema. Pessoas com miopia
patológica devem dar especial atenção ao seu problema, devido ao risco aumentado de descolamento de
retina.
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RESUMO
A infecção do trato urinário (ITU), é causada por várias bactérias sendo as mais comuns as Enterobactericiae.
O sistema urinário normalmente contém poucos micróbios, mas está sujeito a infecções oportunistas, que podem ser
bastante problemáticas. As mulheres são mais vulneráveis a este tipo de infecção, devido à sua posição anatômica, por
ser a uretra mais curta, têm-se então maior proximidade com o ânus e em consequência disto há uma grande
colonização da vagina pelo microbiota intestinal. O objetivo desse estudo é demonstrar através das pesquisas as
causas de infecções urinarias, diagnósticos, tratamentos, transmissão e prevenção, dentre as principais a E. Coli, e
suas principais incidências em ambientes hospitalares.
PALAVRAS-CHAVE: infecção urinária; enterobacterias; intestino.

INTRODUÇÃO
O sistema urinário normalmente contém poucos micróbios, mas está sujeito a infecções
oportunistas, que podem ser bastante problemáticas. Caracterizam infecção do trato urinário como sendo
uma invasão e multiplicação de bactérias provenientes do cólon humano e de animais. A princípio têm-se
uma inflamação da uretra (uretrite), e quando não tratada, inicialmente, essa inflamação atinge a bexiga
(cistite) e até mesmo os ureteres (uretrite), (TORTORA, FUNKE e CASE, 2009). A ITU está dentro das
infecções bacterianas mais frequentes, a maioria em mulheres. Entre as mais graves estão àquelas
associadas com cateteres urinários, representando cerca de 40% de todas as infecções adquiridas nos
hospitais. Cerca de 90% dos casos são causados por Enterobacterias, acometem principalmente pacientes
em tratamento ambulatorial e em mais da metade dos pacientes internados. Foi descrita pela primeira vez,
no final do século XIX, como Bacterium coli e é extremamente comum nos animais e homem (HOOTON,
2010).

METODOLOGIA
O estudo realizado consta de um levantamento bibliográfico das literaturas cientificas já publicadas
como artigos entre as quais estão (Scielo, Lilacs, sites e revistas).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O início é abrupto, com dor na micção (disúria), maior frequência e urgência em urinar durante a
noite (nictúria). Como em qualquer infecção, há febre, suores, mal-estar. São detectáveis leucócitos em
massas cilíndricas na urina (piúria). Para se fazer o diagnóstico é preciso colher o material e,
particularmente em mulheres se fazer assepsia da genitália com sabonete e água descartando-se o
primeiro jato e coletando o segundo. A Infecção do Trato Urinário é responsável por 35 a 45% de todas as
infecções adquiridas no hospital, sendo essa a causa mais comum de infecção nosocomial (FIHN, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que as (ITU) são causados por bactérias dentre as mais comuns a E.Coli,
causando quadros clínicos brandos ou severos, dependendo do local acometido e da sensibilidade do
individuo, principalmente em mulheres devido a sua posição anatômica, sendo essas infecções
responsáveis por todas em âmbito hospitalar.
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RESUMO
Aspectos morfológicos cardíacos observados na chamada "doença azul” (Tetralogia de Fallot), que representa
a mais comum das cardiopatias congênitas cianogênicas. Louis Arthur Fallot nasceu em Cette, na França. Fez estudos
iniciais no Liceu de Marselha, onde recebeu prêmio por sua capacidade e formou-se, depois, na Faculdade de Medicina
desta cidade. Uma avaliação histórica evidencia grande progresso na medicina clínica no decorrer da segunda metade
do século passado, particularmente no campo do diagnóstico. O objetivo é apresentar a descoberta de um
procedimento para o tratamento desta patologia.
PALAVRAS-CHAVE: Tetralogia; Doença Azul; Cardiopatias.

INTRODUÇÃO
A tetralogia de Fallot é uma doença cardíaca genética rara que deixa a pele de todo o corpo
do bebê de coloração azul. Os sintomas da doença podem interferir no crescimento e no desenvolvimento
normais da criança. Os defeitos anatômicos diminuem a quantidade de oxigênio no sangue, levando à
cianose, policitemia e hipóxia (AMORIM, 2005). A hipóxia é encontrada com frequência, predispondo os
pacientes a acidentes cerebrovasculares. Quando não tratada, a maioria dos pacientes morre ainda na
infância, sendo, portanto, indicada a cirurgia corretora o mais cedo possível, preferencialmente entre 18 e
24 meses de idade (WEBB, 2003).

METODOLOGIA
A presente pesquisa foi sustentada através de revisão sistemática de literatura, com a utilização das
bases de dados eletrônicos: LILAC’S, SCiELO e PUBMED.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os lactentes com tetralogia de Fallot geralmente apresentam um sopro cardíaco ao nascimento ou
logo após. Eles apresentam cianose (coloração azulada) de pele, lábios e dedos, porque o sangue que
circula através do corpo não é suficientemente oxigenado. Isto ocorre porque a passagem de saída
estreitada do ventrículo direito reduz o fluxo sanguíneo para os pulmões e o sangue pobre em oxigênio
(azul) do ventrículo direito passa para o ventrículo esquerdo e a aorta (CARDOSO, 2003). Os sinais e
sintomas geralmente aparecem durante as primeiras semanas de vida. O médico do bebê pode ver os
sinais e sintomas durante um check-up de rotina. Alguns pais percebem a cianose (cor roxo-azulada)
durante o choro e/ou esforço para evacuar e levam o bebê ao médico (POZZI, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do reduzido numero de pesquisas direcionadas a esta patologia, sabemos que muito ainda
tem para se descobrir, o prognóstico em geral é grave, a não ser que as anomalias sejam corrigidas pelo
tratamento cirúrgico. A maioria dos pacientes sucumbe na infância ou nos primeiros anos da vida, sendo a
média da sobrevida de cerca de 12 anos. Raros sobrevivem até a maturidade.
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RESUMO
O crescimento saudável é alcançado com uma alimentação adequada. Na fase inicial da vida o leite humano é o
alimento que desenvolve inúmeras vantagens imunológicas e psicológicas, importante na diminuição da morbidade e
mortalidade infantil. Alimentar é também um ato de amor, atenção e cuidados sendo considerado o ideal para o lactente.
No século XX, a indústria moderna introduziu o leite em pó no mercado, onde conquistou o mercado devido sua
praticidade, colaborando assim para a falta de estimulo na pratica da amamentação. Podemos listar como dificuldades
para que o aleitamento seja exclusivo ate o sexto mês de vida da criança: medo da obesidade, mastite, fissura,
ingurgitamento, mamilos planos e invertidos , criança com fenda palatal, falta de informação, retorno ao mercado de
trabalho , retorno aos estudos , mães portadoras de HIV , e prematuridade. A pesquisa será realizada nas bases de
dados BIREME com os descritores: dificuldades no aleitamento materno, mães que não podem amamentar e
aleitamento materno e família.
Palavras-chave: aleitamento materno e complicações, aleitamento materno e família.

INTRODUÇÃO
O crescimento saudável é alcançado com uma alimentação adequada. Na fase inicial da vida o
leite humano é indiscutivelmente o alimento que reúne as características nutricionais ideais , com
balanceamento adequado de nutrientes , ale de desenvolver inúmeras vantagens imunológicas ,
importantes na diminuição da morbidade e mortalidade infantil . A amamentação é tão importante para a
criança, para a mãe, para a família e para a sociedade em geral (SOARES; MARROQUIM, 2005).

METODOLOGIA
Estudo de revisão de literatura, cujo tema pesquisado é as complicações e dificuldades no
aleitamento materno. A busca foi realizada nos meses de setembro e outubro constituído com suporte no
levantamento do banco de dados on line, por meio de pesquisa no sistema BIREME. A relação de artigos
obedeceu a critérios como: período de publicação e pertinência ao tema. Os descritos utilizados foram:
dificuldades no aleitamento, complicações no aleitamento, aleitamento materno e família, mães que não
podem amamentar.

DISCUSSÃO
São vários os problemas encontrados durante a lactação, como ingurgitamento mamário, fissura, e ate
baixa produção de leite , tem sua origem em condições que levam a um esvaziamento mamário inadequado
, mas também encontramos crianças com fenda palatal e outras com prematuridade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Problemas comuns relacionados a lactação podem ser previnidos com o esvaziamento adequado das
mamas , pega correta , incentivo dos familiares, informações durante o pré natal. Uma vez presente, os
problemas devem ser manejados adequadamente evitando assim o desmame precoce decorrentes de
situações dolorosas e por vez debilitante para as nutrizes.
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RESUMO
A assistência neonatal Método Mãe-Canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso em decúbito prono, na
posição vertical, contra o peito do adulto, implicando contato pele a pele, a fim de permitir uma maior participação dos
pais durante o período de internação. Avaliar as evidências científicas disponíveis na literatura relacionadas aos
benefícios do Método Mãe-Canguru. O método do estudo será revisão integrativa da literatura, analisando de maneira
sistematizada os artigos encontrados. Para a busca dos artigos, utilizará a base de dados Lilacs (Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde) via internet, no primeiro semestre do ano de 2013. O descritor utilizado
será “Método Mãe-Canguru” com os seguintes critérios de inclusão: artigos que trabalham o assunto escolhido,
publicados no Brasil, na série histórica de 2003 a 2013, no idioma em Português e que tenha o artigo completo
disponível na internet.
PALAVRAS-CHAVE: Método mãe-canguru, recém-nascido, prematuro

INTRODUÇÃO
A assistência neonatal Método Mãe-Canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso
em decúbito prono, na posição vertical, contra o peito do adulto, implicando contato pele a pele, a fim de
permitir uma maior participação dos pais durante o período de internação no ambiente hospitalar. É
realizado de maneira orientada por uma equipe de saúde treinada, por livre escolha da família e de forma
evolutiva e segura, podendo se estender para o ambiente domiciliar após a alta (COSTA, 2012; AZEVEDO,
2011).O objetivo deste estudo é e avaliar evidências científicas disponíveis na literatura relacionadas aos
benefícios do Método Mãe-Canguru, no período de 2003 a 2013.
METODOLOGIA
Será usada como método do estudo a revisão integrativa da literatura, analisando de maneira
sistematizada os artigos encontrados, seguindo as etapas: identificação do tema; busca na literatura;
categorização dos artigos; avaliação dos estudos encontrados; discussão e interpretação dos resultados;
conclusão dos resultados evidentes gerados pela busca. O tema escolhido para estudo foi evidências
científicas sobre o Método Mãe-Canguru, usando como questão norteadora: “Quais os benefícios do
Método Mãe-Canguru para o bebê prematuro?”.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A importância do método frente aos seus benefícios relacionados à clínica é a redução da
morbidade e do período de internação dos bebês, estímulo a amamentação, favorecimento da maturação
do sistema nervoso e do ritmo circadianos da criança, redução do tempo de choro, organização do ciclo
sono-vigília, estímulo a capacidade de adaptação aos estímulos aversivos, controle térmico para o bebê, e
diminuição da infecção hospitalar (COSTA, 2012; AZEVEDO, 2011). Os benefícios também podem ser
relacionados a fatores psicoafetivos, como: contribuição para o senso de competência dos pais,
principalmente no manuseio de seu filho de baixo peso, aumento do vínculo mãe-filho, menor tempo de
separação entre eles evitando longos períodos sem estimulação sensorial e melhor relacionamento da
família com a equipe de saúde (COSTA, 2012; AZEVEDO, 2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste contexto, o programa mãe-canguru possibilita efetivamente a conexão entre mãe e bebê
prematuro, colaborando para a vinculação da díade, além do fato de que a mãe, os familiares e a equipe
podem constituir um ambiente facilitador para o processo de maturação da criança, a partir do momento em
que assumam uma postura ativa na mediação da relação do prematuro com o mundo.
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RESUMO
Nesse trabalho elaboramos a construção de um foguete de propulsão a ar comprimido a partir de garrafa pet e água,
onde desenvolvemos um protocolo para a fabricação do mesmo, com estudo e descrição de princípios físicos,
identificação de materiais utilizados, condições de vedação da garrafa, libras de pressão, força de propulsão, altura
atingida, e formato do foguete. Observamos que quanto maior a vedação da garrafa, maior a quantidade de libras de
pressão podem ser inseridas, além disso, a partir de testes, obtivemos condições experimentais de altura, força de
propulsão e formato do foguete.
PALAVRAS-CHAVE: Propulsão; Ar comprimido; pressão; leis de Newton.

INTRODUÇÃO
A explicação física para esse experimento consiste basicamente na 3 lei de Newton, também chamado do principio da
ação e reação, a lei pode ser anunciada da seguinte forma: se o corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, aquele
receberá desse uma força de mesma intensidade, mesma direção mas de sentidos contrário. Logo, no nosso caso a
pressão criada no interior do foguete, gera a expulsão da água pela ejeção da rolha na direção vertical e sentido para
baixo. Em contra partida temos a reação da rolha somada a reação da base, que gera uma força em sentido contrário,
ou seja, para cima e como a espaço para cima, a força gerada faz o foguete subir. Poderíamos também fazer
lançamentos oblíquos e horizontais relacionando o ângulo de inclinação e distância alcançada, observar a altura
tentando outras quantidades de água, outros tamanhos de foguete ou ate mesmos conectando a mangueira ao
compressor de ar.

METODOLOGIA
Material utilizado para a construção do foguete: Principal é o plástico(garrafa pet de 2 litros), papelão, papel
contact, cola rápida e cola quente. Material utilizado para a construção da base de lançamento: Cano de
“¾”, cano de “½”, registro de “¾”, tampão de “¾”, “T” de “¾”, redução de “¾” para “½”, curva “¾”, bico de
câmera de ar, câmera de ar, silicone para vedação, cola de cano, madeira (MDF), veda rosca, anel de
bexiga, ferro de construção de “½” e barbante. Material utilizado para a construção do dispositivo de
aterrissagem: Saco de lixo de 100 litros, linha de nylon, borracha de soro, abraçadeira de nylon, arame liso
e a ponta da garrafa pet de 2 litros. O sistema de vedação foi elaborado por um anel de bexiga para criar
um relevo no cano de “½ “ e em cima do anel colocamos o veda rosca para obter uma vedação com
precisão com 80 libras de pressão.

DISCUSSÕES
Colocamos água no foguete teste, aproximadamente 300ml de água a vedação foi com sucesso até
chegarmos em 80 libras de pressão ao chegarmos a 100 libras de pressão o fundo da garrafa pet, começou
a deformar, a trava a entortar e a água sair, mas mesmo assim puxamos a trava de lançamento através do
barbante e o foguete foi lançado com sucesso e o surpreendendo os projetistas do foguete pelas condições
desejadas. Seguimos todos os passos anteriores para mais um lançamento, e para o teste do dispositivo de
aterrissagem do projétil, os primeiros lançamentos não foram com sucesso, porque algumas vezes o para
queda abria antes da hora, não abria. Mas por fim teve uma modificação no dispositivo e o sucesso
adquirido, mas pelo outro lado não teve o sucesso, porque o foguete perdeu altura que ele estava tendo
com os testes anteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As condições do foguete foram as esperadas, estamos com plano de modificação do dispositivo de
aterrissagem como: a retirada do arame liso por plástico, com isso o foguete vai ganhar mais altura e o
paraquedas vai abrir na hora que o projétil esta perdendo altura. Não foi realizado ainda a modificação e
nem o teste.
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RESUMO
Os AMP´s (peptídeos antimicrobianos) vêm sendo muito estudados, pois desenvolvem ação antibiótica, antifúngica e/ou
antimicótica quando em contato com membranas biológicas. Esses peptídeos, na sua maioria, possuem estrutura
Randon quando em solução com condições de ph biológico, mas que, em contato com situações que se assemelham a
presença de uma membrana, ocorre à formação de estruturas secundárias bem definidas, como α-hélices. Em nosso
estudo, avaliamos os peptídeos Decoralin, extraído do veneno de vespas, e seu modificado, o Decoralin-NH2 com
relação à interação com membranas modelo de diferentes composições e concentrações e a formação de hélices-α.
Além disso, analisamos a fração de hélices-α, por simulação, de outros peptídeos como Temporin A e B, Bombinin H2 e
H4 e phylloseptin-1, em comparação com dados experimentais obtidos na literatura, comparando também a formação
de estruturas estáveis com a ação leishimanicida.
PALAVRAS-CHAVE: Peptídeos, Membranas modelo, estruturas secundárias

INTRODUÇÃO
Neste trabalho estudamos as relações de estruturas secundárias de alguns AMP´s e suas funções antimocrobianas,
especialmente sua ação leishimanicida. Em nosso estudo analisamos experimentalmente e por simulação, o peptídeo
Decoralin, extraído de veneno de vespas, e o modificado Decoralin – NH2, na presença várias composições de
membranas modelo como TFE (Trifluorethanol), Pccol ( ), PCPG em duas proporções distintas e PCCL ( ) que farão o
papel de membranas biológicas. Além disso, simulamos por dinâmica molecular, a interação entre o decoralin e
membranas de TFE e entre outros peptídeos com características próximas como o Temporin (A e B), Bombinin (H2 e
H4) e Phylloseptin-1, comparando a relação entre a formação das hélices-α dos dados obtidos por simulação com
dados experimentais já presentes na literatura.

METODOLOGIA
Para a realização do trabalho, utilizamos de experimentos de CD além de simulação por dinâmica Molecular
para uma avaliação dos peptídeos em condições distintas, na presença de membranas modelo que
desempenham o papel de membranas biológicas.

DISCUSSÕES
Os peptídeos que trabalhamos são carregados positivamente o que favorece a interação com membranas
modelo, que são carregadas negativamente;O Decoralin e o Decoralin-NH2 são peptídeos de estrutura
random em meio aquoso (Tampão) mas na presença das membranas adquirem, na sua maior parte,
estrutura de hélices-α;Nas membranas de PCPG a fração de hélices-α foi maior que na membrana de PC
colesterol; Alguns peptídeos, por formarem uma estrutura secundária mais estável, tem ação leishimanicida
maior, que é o caso do Decoralin-NH2 e de outros peptídeos;

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo que realizamos sobre peptídeos foi de grande importância, pois conseguimos identificar como
esses se comportam em meios aquosos em pH biológicos e quando estão na presença de membranas
modelo. Observamos que tanto o Decoralin como Decoralin-NH2, formaram estruturas bem definidas
quando nas proximidades das membranas. Os resultados foram favoráveis pois essas condições também
foram observados em outros trabalhos com outros peptídeos.
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RESUMO
Para compra e planejamento de áreas para uso na construção civil a aplicação de topografia se faz necessário.
Dentre as várias metodologias para realização de aquisição de dados para levantamento planialtimétrico há o método
da quadriculação – que é recomendado para áreas pequenas. O presente estudo trata da aplicação do método da
quadriculação e irradiação utilizando o nível ótico para aquisição de dados para levantamento planialtimétrico e utiliação
de software de geoprocessamento para elaboração do mapa.

INTRODUÇÃO
Para desenvolver o levantamento topográfico de uma região é preciso determinar os elementos
necessários e suficientes ao desenho de uma planta, esses elementos são as coordenadas (x,y) dos
diversos pontos que irão formar no desenho , as posições planimétricas dos pontos topográficos
levantados. No campo são feitas as medições de distâncias horizontais com a trena e os ângulos usando
trigonometria, estádia e o nível ótico.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em duas etapas, uma em campo e em sala para os cálculos e confecção das
curvas.O levantamento de área de 100m², localizada nas coordenadas de
20°29”31’ – 40°29”01’, no dia
15/05/2013. Para a realização do levantamento foram utilizados o nível ótico ( modelo AT – B4 da Topcom®
com precisão de 3”) , trena de 30m, régua de 5m, estacas, uma estádia e caderneta de campo. A
metodologia utilizada foi por meio de irradiação. A área total que é de 100m² foi quadriculada na medida de
5 por 5 metros.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES
A utilização de métodos de levantamento e instrumentos de medidas apropriados é um fator que deve
ser observado para que resultados satisfatórios sejam alcançados, na execução do levantamento de uma
determinada área do terreno, onde as dimensões e preposições deverão ser representadas corretamente
em planta. Os objetivos desse estudo é a realização de levantamento planialtimétrico de 100m² utilizando
aplicações de topografia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A altura do instrumento (AI) foi adorada como ré da estação e a altitude da estação foi determinada
por GPS para cálculo de cotas. Para o cálculo de desnível foi utilizada a formula DN=FM ré – FM vante,
onde a altura do instrumento foi considerada como FM ré( fio médio de ré). Para o calculo da cota dos
pontos considerou-se COTA N=COTA A + DN, e depois de ter feito os cálculos , utilizando-se do software
Surfer 11.0 foram feitas as curvas de nível. A metodologia adotada permitiu a aquisição de dados para
realização de mapa de levantamento planialmétrico.
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RESUMO
Aplicações de topografia são essenciais para o planejamento de compra e terraplanagem em áreas destinadas à
construção civil. Este estudo objetivo o uso de aplicação de metodologia topográfica de quadriculação e irradiação
utilizando o nível ótico para aquisição de dados em área pequena para elaboração de mapa planialtimétrico utilizando
software de geoprocessamento.
PALAVRAS-CHAVE: Topografia, software, nível ótico.

INTRODUÇÃO
Um levantamento planialtimétrico, representa de forma precisa qualquer terreno que se necessita estudar,
apresentando de forma técnica e específica as informações necessárias para uma tomada de decisão.
O perfil do trabalho é do tipo Levantamento Planialtimétrico, realizado na Faculdade UNILAGO, no período
compreendido entre 06 de Maio de 2013 e 14 de Maio de 2013, sendo utilizada a técnica de Irradiação por
quadriculação.

METODOLOGIA
Para a coleta das informações de campo, obtendo cotas, latitudes e longitudes (coordenadas) de cada
ponto, os equipamentos que foram utilizados para a coletas de dados foram um nível ótico da marca
TOPCON, modelo X41411, estadia, estacas e trenas de 30 e 5 metros (norma NBR 13133). A metodologia
utilizada para coleta de dados de altimetria foi o nivelamento por irradiação, adotando-se como cota do
ponto inicial a altitude deste ponto, utilizando a metodologia de quadriculação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Com base no levantamento planialtimétrico, podemos estimar custos, onde se aterrar e executar
cortes no terreno, utilizando métodos e aparelhos que facilitem o trabalho. (Borges, 1992). A adoção da
metodologia correta, de acordo com as dimensões do terreno e ferramentas disponíveis, pode permitir a
elaboração de mapa planialtimétrico correspondente com o terreno real. Dessa forma interpretações para
execução de terraplanagem serão fiéis às necessidades do terreno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método de irradiação que foi utilizado para fazer a coleta de dados a campo, foi satisfatório para
obtenção de dados de cotas/altitudes em coordenadas cartesianas, sendo possível ser representado no
software Surfer 11.0 (DEMO). Através da interpretação do levantamento planialtimétrico representado em
mapa é possível realizar a determinação de locais onde devem ser realizados cortes e aterros.

REFERÊNCIAS
BORGES, A.C. Topografia Aplicada a Engenharia Civil. Vol.2. São Paulo: Blucher, 1992.
CASACA, J; MATOS, J; BAIO, M. Topografia Geral. 4ª Edição Atualizada e Aumentada. Rio de Janeiro:
LTC, 2007.

ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Amanda Matos FERNANDES*; Bruna MORAES, Graziele Gertudes ALVES, Ruan Augusto BOSSA, Tales de Oliveira
CORREIA, Maria Angélica Marques PEDRO**; Érika Cristina Pedroso PEREIRA**.
*Discentes do curso de Engenharia Civil – UNILAGO (São José do Rio Preto)
** Docentes do Curso de Engenharia Civil – UNILAGO

RESUMO
Atualmente, muito se tem discutido sobre o reaproveitamento de resíduos em novos materiais de
construção e uma infinidade de pesquisas vem sendo desenvolvidas, com base neste objetivo. Porém,
antes que estes produtos possam ser chamados de “sustentáveis” e que efetivamente um sistema de
reciclagem seja implantado, é imprescindível que se compreendam todos os aspectos envolvidos nesta
ação e, principalmente, quais os reais ganhos para o setor produtivo e principalmente, para o meio
ambiente, se isto ocorrer.
PALAVRAS-CHAVE: Resíduos, construção civil e destino final.
INTRODUÇÃO
Além de consumir uma enorme quantidade de recursos naturais a construção civil, gera e descarta
toneladas de resíduos de construção e demolição (RCD), não fechando seu ciclo produtivo, causando com
isso, gravíssimos impactos ambientais e sanitários (GAEDE, 2006). Apesar de apresentar dados de impacto
ambiental deste porte, o setor pode proporcionar um grande potencial na minimização dos problemas
decorrentes da disposição incorreta dos resíduos, pela viabilidade oferecida na incorporação destes rejeitos
em novos materiais, já que é o maior consumidor de recursos naturais de qualquer economia (JOHN, 2000).
O objetivo deste trabalho é avaliar quais são e a quantidade de resíduos obtidos numa obra de grande porte
da construção civil e seu destino final com o objetivo de averiguar a forma de destino final dos mesmos.

METODOLOGIA
Na Metolologia será explicitado o tipo de estudo, local, população (caso for pesquisa de campo),
período, técnica e análise dos dados, bem como as normas éticas seguidas que foram utilizadas no caso da
pesquisa ser com seres humanos, enfim todos os métodos utilizados para a realização do trabalho.
Serão analisados quais os principais indicadores de sustentabilidade na visão dos órgãos públicos e da
indústria da construção civil. O processo de avaliação ou mensuração através de pesquisa bibliográfica e
coleta de dados a campo será focado: 1- Atividades de geração de resíduo em obra. 2- Destinação correta
dos resíduos baseados no NBR 10004, Resolução CONAMA 307 e Resolução RDC 306.

DISCUSSÕES
Sabendo que os resíduos de construção e demolição representam 61% do volume total de resíduos
urbanos com os resultados da pesquisa verificamos um baixo nível de consciência ambiental dos diferentes
autores/sujeitos envolvidos na cadeia. Por um lado, constatamos a existência de pouco planejamento
estratégico dos órgãos públicos, para coleta e destinação de resíduos gerados na construção civil, por outro
lado, a indústria da construção civil, caminha de forma lenta em mensurar e planejar sua real demanda de
geração de resíduos. O descaso e desconhecimento deste assunto pelos agentes envolvidos verificado em
pesquisa, nos leva a recomendar ações para conscientizar os autores/sujeitos e propor reais soluções de
destinação e reuso de materiais gerados na execução de obras precisa torna-se urgência em nossa
sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria dos profissionais da construção civil ignora a quantidade de resíduos sólidos gerados a partir da
demolição e construção de obras civis e, quando conscientes da poluição ambiental, não estão orientados
de como fazer uma destinação seletiva dos resíduos, através de uma deposição correta e de uma triagem,
separando os resíduos passíveis de reciclagem e/ou reutilização. Conscientizar, capacitar e envolver os
agentes nas estratégias de condução dos resíduos gerados na construção civil é fundamental para a
mudança do cenário de desperdício e descasos dos resíduos da construção civil.
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RESUMO
O setor da Construção Civil é responsável por causar grandes impactos no meio ambiente e social tendo em vista a
enorme quantidade de resíduos gerada além da sua inadequada deposição no meio urbano. Por isso, é necessária uma
política abrangente para o correto destino dos resíduos gerados. O objetivo deste trabalho é descrever o projeto de
gerenciamento de resíduos da construção civil de São José do Rio Preto.
Palavras-chave: Entulho, gerenciamento e gerador.

INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento tecnológico das indústrias e o aumento da população nos centros urbanos, ocorreu
um aumento crescente da quantidade e diversidade de poluentes ambientais e, consequentemente, um
comprometimento contínuo da qualidade de vida dos seres vivos no meio ambiente. Diante disso, surgiu
então, a necessidade de consolidar novos modelos de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade
através de alternativas de utilização dos recursos existentes, visando à preservação dos recursos naturais
(KARPINSK et. al., 2009).
A indústria da construção civil é responsável por impactos ambientais, sociais e econômicos consideráveis,
em razão de possuir uma posição de destaque na economia brasileira. Apesar do número elevado de
empregos gerados, da viabilização de moradias, renda e infraestrutura, faz-se necessário uma política
abrangente para o correto destino dos resíduos gerados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O gerenciamento consiste na organização, gestão e destinação correta dos resíduos das construções e
demolições. Em São José do Rio Preto o sistema de gerenciamento de resíduos da construção civil é divido
para atender dois tipos de situações: pequenos geradores de entulho e grandes geradores de entulho.
Pequenos geradores de entulho geram até 1m³ de resíduos da construção ou demolição. São aqueles que
podem transportar seu próprio entulho ou contratam o serviço de carroceiros. Normalmente são as pessoas
que estão fazendo pequenos reparos ou reformas em casa, podadores de árvores e pequenos prestadores
de serviços de construção e manutenção. Os pequenos geradores devem dar a destinação aos seus
resíduos nos Pontos de Apoio espalhados pela cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, 2013).
Grandes geradores de entulho geram mais de 1m³ de resíduos da construção ou demolição. São aqueles
que necessitam de caçambas para transportar seu entulho. Normalmente são os responsáveis por
construções e reformas. Como exemplos os empreiteiros, construtores e responsáveis técnicos de obras.
Os grandes geradores são responsáveis pela destinação final do entulho que geram. Nesses casos é
necessário contratar uma empresa de transporte de resíduos da construção, também conhecidos como
“caçambeiros” (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades da construção civil geram grandes quantidades de resíduos que poderiam ser reaproveitados,
reciclados e/ou reutilizados. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Obras de Construção Civil
visa minimizar tais resíduos, assim como reduzir gastos com seus tratamentos e disposição final.
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RESUMO
Existem várias maneiras de se realizar levantamento de dados de terreno e obter suas informações altimétricas e
planialtimétricas. Utiliza-se ferramentas muito precisas como nível ótico, teodolito e estação total, e ainda o GNSS
(Sistema de Navegação Global por Satélite) para efetuar medições.

INTRODUÇÃO
Neste estudo abordaremos a execução de um levantamento planialtimétrico utilizando ferramentas recomendadas
pela NBR-13133. Se não efetuadas as medições como determina a norma, utilizando os devidos equipamentos para a
execução do mesmo, erros podem ocorrer causando danos e prejuízos ao responsável e, também, custos adicionais ao
comprador do projeto.

METODOLOGIA
As ferramentas utilizadas para coleta de dados foram um nível ótico, uma trena de 30m, uma trena de 5m,
caderneta de campo, software SURFER® e GPS (do grupo 1, precisão limitada). A metodologia utilizada para coleta de
dados de altimetria foi o nivelamento por irradiação, adotando-se como cota do ponto inicial a altitude deste ponto,
utilizando a metodologia de quadriculação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A Topografia é uma ferramenta muito importante para a engenharia, com ela realizamos levantamentos de áreas
com inúmeras finalidades, como regularizações e obras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A campo foram realizadas leituras de vante utilizando o nível ótico. Foi utilizada a metodologia de nivelamento por
irradiação e o equipamento foi instalado apenas uma vez – estação A. A altura do equipamento, foi medida utilizando
trena graduada em centímetros. A altitude do ponto da estação foi obtida utilizando GPS. A altura do equipamento e
altitude do ponto constituíram a cota da estação A. Através dos dados coletados à campo, orientados por

coordenadas cartesianas e utilizando o software SURFER® foi possível elaborar o mapa planialtimétrico da
área.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi analisar a água de bebedouros da faculdade para verificar sua potabilidade. Foram coletadas
assepticamente amostras provenientes dos bebedouros, instalados em diferentes setores da faculdade, bem como da
água da cantina da instituição. Utilizou-se a técnica “pour plate” para a contagem de bactérias heterotróficas e
empregou-se a fermentação dos tubos múltiplos para a qualificação de coliformes totais e termotolerantes. Os
resultados demonstraram que todas as águas analisadas estavam aptas para consumo.
PALAVRAS-CHAVE: Microbiologia da água, água potável, análise microbiológica

INTRODUÇÃO
Toda água destinada ao consumo humano deve obedecer aos padrões de qualidade estabelecidos na Portaria 518 do
Ministério da Saúde. A análise bacteriológica identifica possíveis infestações por microorganismos através da análise de
indicadores como o E.coli e os Coliformes Totais, onde segunda esta portaria tanto os coliformes totais quanto os fecais
devem ser ausentes em 100mL (BRASIL, 2004). A análise de bactérias heterotróficas também é importante, pois avalia
as condições sanitárias do sistema de distribuição de água. Uma contagem alta de heterotróficas indica a necessidade
de manutenção no sistema, através de limpeza e desinfecção. (BRASIL, 2004). O objetivo da pesquisa foi avaliar a
água em diversos pontos da faculdade Unilago, analisando as características microbiológicas de potabilidade.

METODOLOGIA
Foram coletadas assepticamente amostras provenientes dos bebedouros, instalados em diferentes setores
da faculdade, bem como da água da cantina da instituição. Utilizou-se a técnica “pour plate” para a
contagem de bactérias heterotróficas bem como análise por Petrifilm®.
A fim de realizar a quantificação de coliformes totais e fecais nas amostras coletadas, foram utilizadas duas
metodologias diferentes. A primeira técnica utilizada foi o método tradicional de tubos múltiplos, em
conformidade com o Apha (1999) e a outra técnica ocorreu por meio do teste rápido Colitag®.

DISCUSSÕES
Para a análise de bactérias heterotróficas da água da cantina, obteve-se 43UFC/mL de água pelo método
“pour plate” e houve uma contagem de 238UFC/mL de água na análise do Petrifilm. Com relação as
análises de coliformes totais, o resultado foi negativo para os dois métodos.
Quanto a análise de bactérias heterotróficas da água dos bebedouros, obteve-se, menos de 30UFC/mL de
água tanto pelo método “pour plate” quanto Petrifilm. Com relação às análises de coliformes totais, o
resultado também foi negativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os nossos resultados indicaram que a água analisada em diferentes pontos estão aptas para o consumo e
que embora tenha sido encontradas bactérias heterotróficas nas amostras da cantina este resultado se
encontra dentro dos padrões aceitos pela legislação brasileira.
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RESUMO
A placa bacteriana ou biofilme pode causar alterações de maior ou menor intensidade, em função da susceptibilidade e
informação genética de cada indivíduo. Embora a higienização bucal consiga desestruturar a placa bacteriana,
geralmente não é suficiente para eliminá-la em lugares inacessÍveis à escovação e ao fio dental. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana de antissépticos bucais sobre bactérias obtidas de uma amostra de saliva
de 10 indivíduos. O potencial antimicrobiano dos seguintes enxaguatórios bucais: Periogard®, Riohex®, Carrefour®,
Colgate White® e Listerine® foram avaliados in vitro. A técnica utilizada foi por difusão em ágar, método da placa com
orifício, com incubação a 37º C em aerobiose e microaerofilia. Após incubação, observou-se a presença ou a ausência
de halo de inibição de crescimento em torno dos orifícios.
PALAVRAS-CHAVE: Antissépticos bucais, enxaguatórios bucais, análise microbiológica

INTRODUÇÃO
Geralmente, a eficácia dos antissépticos orais é atribuída à sua atividade bactericida, preferencialmente em
produtos de efeito intra-oral prolongado, definido com habilidade de um agente ativo de colar na superfície
do tecido a ser tratado e de ser liberado com o tempo, provendo atividade antibacteriana sustentada
(ASADOORIAN, 2006).Dentre esses produtos, tem se destacado os que possuem em sua formulação a
clorexidina, uma vez que estes possuem ação antimicrobiana, frente aos diversos micro-organismos
patogênicos bucais (MENEZES, 2005). O objetivo da pesquisa foi verificar a ação antisséptica de alguns
dos enxaguatórios bucais comercializados na cidade de São José do Rio Preto.

METODOLOGIA
Para a realização dessa pesquisa os alunos presentes no laboratório foram doadores de saliva atendidas as
exigências relativas às condições satisfatórias da saúde geral, e particularmente da saúde bucal. Utilizou-se
o SWAB para recolher o material e espalhou-se em placas de Petri contendo meio PCA (Plate Count Agar).
Foi testado o potencial antimicrobiano dos seguintes enxaguatórios bucais: Periogard®, Riohex®,
Carrefour®, Colgate White® e Listerine® avaliados in vitro. A técnica utilizada foi por difusão em ágar,
método da placa com orifício, com incubação a 37º C em aerobiose. Após incubação, observou-se a
presença ou a ausência de halo de inibição de crescimento em torno dos orifícios. A formação de halo
demonstrou atividade antimicrobiana

DISCUSSÕES
Dentre os enxaguatórios analisados, as marcas Periogard® (com e sem álcool) e Riohex® apresentaram as
maiores médias de halos de inibição (0,7cm). As marcas Carrefour® e Colgate White® obtiveram média de
0,4cm de halo formado, sendo obtido com a marca Listerine® o menor halo formado (0,2cm).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos comprovaram que substâncias antissépticas podem constituir-se em opção
complementar para o controle do biofilme dental e de infecções bucais, somando-se aos métodos já
preconizados e de efeitos comprovados, onde o produto que parece ser mais indicado devido à sua maior
ação microbiana é o Periogard®, com ou sem álcool, o que comprova eficazmente o poder antissétiptico da
clorexidina.
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RESUMO
As barras de cereais foram introduzidas no mercado há aproximadamente uma década, como alternativa saudável de
confeito rico em fibras, atendendo às exigências de consumidores preocupados com aspectos relacionados à saúde e
bons hábitos alimentares. Além do apelo saudável, as barras de cereais caíram no gosto do público pela facilidade e
praticidade de serem transportadas, armazenadas e consumidas. O presente trabalho pretende abordar as etapas de
produção de barras de cereais.
PALAVRAS-CHAVE: Barras de Cereais; processamento.

INTRODUÇÃO
De acordo com a resolução nº 263, de 22 de setembro de 2005, os produtos de Cereais são os produtos obtidos a partir
de partes comestíveis de cereais, podendo ser submetidos a processos de maceração, moagem, extração, tratamento
térmico e ou outros processos tecnológicos considerados seguros para produção de alimentos. As barras de cereais
apresentam formato retangular e tamanho pequeno, que com o passar dos anos tem se modificado, passando de um
produto “duro” e crocante para um produto “macio” e mastigável (MATSUURA, 2005). Possuem elevado valor nutritivo,
além de favorecer uma alimentação com alto teor de fibras e elevado aporte energético e baixo teor de gorduras. O
objetivo deste trabalho é descrever o processo de produção das barras de cereais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na operação de recepção, as matérias-primas são descarregadas e conferidas sob área coberta. Às matérias-primas
para a produção de barra de cereal são mantidas em armazéns arejados, onde aguardam a posterior utilização. O
processo de fabricação começa na dissolução; no qual as matérias-primas da calda (xarope de glicose, açúcar mascavo
e água) são dissolvidas e cozidas. A etapa de preparação consiste em misturar as matérias-primas constituintes da
barra de cereal. Durante a preparação, os ingredientes sólidos são dosados e misturados com a calda já existente. É
agitado para que tenhamos uma mistura de forma homogênea. A calda tem a função de dar sabor à barra de cereal e
também de aglutinar os demais ingredientes sólidos. Na formação a massa homogênea e encaminhada para o
resfriamento e para a as facas rotativa e a guilhotina onde será definida a espessura que a barra de cereal terá. No
processo de embalagem e feito automatizado sem contado físico. Após a etapa de embalagem, a produção da barra de
cereal está concluída. As barras individuais são embaladas em caixas, e posteriormente estas caixas são dispostas nos
pallets.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em função da crescente demanda pelas barras de cereais, é e de fundamental importância o estudo sobre o processo
de produção de barras de cereais por alunos do curso de Engenharia de Alimentos.
REFERÊNCIAS
RDC Nº 263, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. Disponível em: <http://www.abima.com.br/pdf>. Acesso em: 14 abr.
2013.
MATSUURA, F. C. A. U. Estudo do albedo de maracujá e de seu aproveitamento em barra de cereais. Tese de
doutorado, UNICAMP, Campinas, SP, Brasil, 2005.

ANÁLISE SENSORIAL DE BEBIDA MISTA DE LARANJA COM ACEROLA
Hiago Henrique da Silva MARTINEZ*, Marieli PASTORELI*, Roberta Carneiro REZENDE*, Silvia Messias BUENO**,
Ricardo BENEDETTI**, Patrícia de Carvalho DAMY-BENEDETTI**.
* Discentes do curso de graduação em Engenharia de Alimentos. Unilago São José do Rio Preto, SP
** Docentes do curso de graduação em Engenharia de Alimentos Unilago São José do Rio Preto, SP

RESUMO
Na indústria de bebidas, uma alternativa para acrescentar valor nutricional ou simplesmente desenvolver novos sabores
é a mistura de diferentes sucos de frutas na formulação de bebidas mistas. Este trabalho teve como objetivo a
realização da análise sensorial de uma nova bebida mista de laranja e acerola, utilizando teste de aceitação geral
mediante escala hedônica. A avaliação sensorial mostrou que a bebida teve boa aceitação pelos consumidores,
recebendo uma média final 8,0 (“gostei muito”) e que 49% dos provadores declararam que certamente comprariam o
produto.
PALAVRAS-CHAVES: Bebida Mista, Análise Sensorial

INTRODUÇÃO
O mercado do setor de bebidas está em constante ascensão, observando-se incremento no consumo de bebidas não
alcoólicas. Dentre os principais avanços do segmento de bebidas destaca-se o crescente interesse da sociedade pela
comercialização dos sucos e polpas nas mais diversas formas de apresentação do produto (FOOD INGREDIENTS,
2003). O objetivo deste estudo foi verificar através da análise sensorial realizada por alunos e professores da União das
Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), a aceitação de uma bebida mista de laranja com acerola. (BEBIDAS
POTY).

METODOLOGIA
A avaliação sensorial foi realizada através de testes de aceitação geral, mediante escala hedônica, utilizando uma
equipe composta por 66 provadores não treinados, com idade entre 18 e 55 anos de ambos os sexos, alunos e
professores da União das Faculdades dos Grandes Lagos-UNILAGO.

DISCUSSÕES
Realizou-se o teste sensorial da bebida mista Laranja com Acerola com a participação de 66 provadores utilizando o
Método Afetivo, com o teste de Aceitação Geral, mediante escala hedônica, que por sua vez avalia o quanto o provador
gostou ou desgostou da amostra. Os resultados referentes ao consumo, estão apresentados no Quadro 1.

Média Final

Quadro 1. Avaliação sensorial da bebida mista de laranja com acerola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o produto foi bem aceito entre os provadores, nos quesitos
aroma, cor e sabor. A média final do produto foi 8,0 (“gostei muito”) e 49% dos provadores declararam que certamente
comprariam o produto.
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RESUMO
O bolo de caneca ou também conhecido como cupcake, é mais um dos produtos industrializados que está ganhando
força no mercado devido a sua alta praticidade e economia de tempo no preparo. Esse bolo é um derivado do bolo
tradicional assado em forno convencional o qual requer um longo tempo para o seu preparo. Foram realizadas análise
sensorial do produto com 50 provadores na faixa etária de 11 a 63 anos. A média geral obtida pelo analise sensorial foi
7, que representa gostei moderadamente. Ao perguntar a cada participante ou qual a intenção de compra, 94%
relataram que comprariam o produto.
Palavras-chave: Cupcakes, bolos, aceitação.

INTRODUÇÃO
O bolo é um alimento de panificação cujo consumo e comercialização adquire grande importância no Brasil. Ele é um
alimento com massa a base de farinha, geralmente doce, com fermento, leite, ovos, gordura e cozido em forno
(MOSCATTO, 2004). Acredita-se que a elaboração de bolos existe desde o Antigo Egito na forma de pães adoçados
com xaropes de frutas. A diferença real entre pães e bolos só veio a ser caracterizada durante o renascimento, com
nome de bola, pela sua forma padrão de lua ou cone (LOPES, 2010). O bolo de caneca ou cupcake é a derivação do
bolo tradicional, o qual é destinado ao consumo de apenas uma pessoa. Esse pequeno bolo tem origem no Reino
Unido, onde ainda são chamados de bolo das fadas. The Oxford Encyclopedia of Foodand Drink in América explica que
o nome tem duplo sentido, pois a receita do bolo é medida em cups (xícaras), além de o bolo ser assadas nelas
mesmas. Ele se tornou revolucionário, pois se demorava muito para assar um bolo, além de ser de fácil preparo.
Originalmente os sabores eram básicos, mas atualmente se encontram as mais diversas combinações de massas
recheios e coberturas (MIGUEL, s.d). A partir de dados fornecidos pela empresa CASADOCE, pode ser observado que
existem poucas empresas no mercado brasileiro que fornecem esse tipo de alimento, bolo de caneca industrializada
individual, sendo que seu diferencial se encontra na calda para cobertura. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a
aceitabilidade do bolo de caneca.

METODOLOGIA
O bolo de caneca é composto por um preparo pronto e a esta mistura se acrescenta 50ml de leite em uma caneca e
levada ao forno micro-ondas por aproximadamente 3 minutos. Foram realizadas a análise sensorial utilizando escala
hedônica do produto, com 50 provadores na faixa etária de 11 a 63 anos.

FUNDAMENTOS TEORICOS
De acordo com dados levantados pela empresa CASADOCE, há grande aceitação do produto por ela comercializada.
Participaram desse estudo 50 provadores não treinados com faixa etária entre 11 a 63 anos de idade, em que cada
consumidor degustou aproximadamente 20g do cupcake servido em copo descartável, tendo sempre a sua mostra na
embalagem, para o provador ter uma visão geral do produto. Neste teste, impressão global, textura, sabor e aparência
através de uma escala hedônica estruturada de 9 pontos, onde 9 gostei muitíssimo e 1 desgostei muitíssimo. A média
geral obtida pelo teste em cada item foi de nota 7 que, representa gostei moderadamente, Ao perguntar a cada
participante ou qual a intenção de compra, 94% relataram que comprariam o produto. De acordo com pesquisas
realizadas por Moscatto et al. (2004), os indivíduos consomem bolo com frequência. É possível notar que o bolo possui
alta aceitabilidade por ser um produto tradicional que faz parte do hábito alimentar dos brasileiros.

CONCLUSÃO
O bolo de caneca ou cupcake está em constante ascensão no ramo comercial por fazer parte da nova linha de produtos
que aliam com a rapidez e praticidade, de acordo com os dados levantados pelas empresas do ramo. Através dos
resultados obtidos, foi possível concluir que a média geral obtida pelo analise sensorial foi 7 que representa gostei
moderadamente. Ao se perguntar a cada participante ou qual a intenção de compra, 94% relataram que comprariam o
produto.
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RESUMO
O desconhecimento dos princípios nutritivos dos alimentos induz ao mau aproveitamento, o que ocasiona o desperdício
de toneladas de recursos alimentares. Com o objetivo de incentivar o reaproveitamento de alimentos e oferecer uma
alternativa nutritiva, será estudada a elaboração de uma farinha a partir da casca de tangerina. Uma das maneiras de
reduzir as perdas e diversificar o uso da tangerina seria a secagem da casca e sua transformação em farinha para
incorporação em diversos produtos, em especial os de panificação. A proposta do presente trabalho será desenvolver
um estudo para obtenção da farinha da casca da tangerina e determinar a composição centesimal, extração do óleo da
casca, a aplicação das farinhas de cascas obtidas na formulação de biscoitos e, avaliar quanto à preferência sensorial.
PALAVRAS CHAVE: Tangerinas, casca, farinha.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um grande produtor mundial de frutas e entre aquelas com grande produção no país se destaca a tangerina.
Considerável parte dessa produção é destinada ao processamento em agroindústrias que produzem um volume
excessivo de resíduos, formado principalmente pelas cascas. Farinhas provenientes de diferentes grãos, sementes,
cascas e hortaliças têm sido amplamente utilizadas em pães, bolos e massas alimentícias devido aos seus benefícios a
saúde, que além de fibras alimentares, os produtos elaborados com estas farinhas podem fornecer ainda vitaminas,
proteínas, minerais, o que contribuem para a redução do risco de várias doenças (POSSETTI; DUTRA, 2011). O alto
teor de fibra permite que a farinha de tangerina possa ser utilizada na elaboração de produtos de panificação (biscoitos
pães) e massas alimentícias, ampliando a oferta de produtos com alto teor de fibra, tanto para consumidores sadios,
quanto para aqueles que apresentam algumas patologias. A proposta do presente trabalho será desenvolver um estudo
para obtenção da farinha da casca da tangerina e determinar a composição centesimal, a aplicação das farinhas de
cascas obtidas na formulação de biscoitos e, avaliar quanto à preferência sensorial.

METODOLOGIA
As frutas serão lavadas em água corrente com o auxílio de uma escova e esponja para retirada das sujidades,
mergulhadas em solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 15 minutos e, em seguida lavadas, em água corrente
para retirada do excesso de cloro. A polpa será separada das cascas manualmente com auxílio de facas higienizadas.
Em seguida, as cascas serão acondicionadas em sacos de polietileno, separadas por lote e congeladas até o momento
da produção das farinhas. Para a produção das farinhas, as cascas serão acomodadas em bandejas, identificadas por
lotes e levadas para estufa com circulação e renovação de ar à 60 ºC por 24 horas. Em seguida, serão identificadas por
lote e levadas para o dessecador, onde permanecerão por 1 hora. Posteriormente, serão trituradas como auxílio de um
liquidificador doméstico e, então, peneiradas em peneiras para obtenção das farinhas, que permanecerão
acondicionadas em recipientes de plástico com tampa e estocadas em temperatura ambiente até o momento da
realização das análises.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Brasil produziu mais de 23 milhões de toneladas de tangerina em 2005 e grande parte desta produção foi dirigida
para a produção de suco, geléias, doces e balas, com um descarte de grande quantidade de cascas (INAGAKI, 2013).
No Brasil, o período de safra desta fruta vai de abril a setembro. Não é muito calórica, apresentando por volta de 40
calorias por 100 gramas. As espécies mais conhecidas são: polkan, cravo, dancy e montenegrina. Possui um bom
efeito diurético, sendo bom também para o funcionamento do sistema digestivo. Pode-se aproveitar a casca para a
produção de doces e geléias, pois é rica em vitaminas (TANGERINA, 2013). Por suas características nutricionais, a
farinha de tangerina desponta como um ingrediente alimentar altamente desejável para enriquecer outros alimentos.
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RESUMO
A formulação do bolo substitui a adição de farinha de trigo e leite tradicional em bolos, por outros ingredientes sem
glúten e lactose, sendo uma opção para os celíacos e intolerantes à lactose respectivamente, além de conter fibra
natural de goiaba que é um ingrediente funcional contribuindo para uma alimentação saudável. Objetivou-se a obter o
grau de aceitação do consumidor relativamente a um produto em desenvolvimento que apresenta um conceito novo,
com a retirada do glúten e da lactose da sua composição.
PALAVRAS-CHAVE: Mini bolo, glúten, lactose, goiaba.

INTRODUÇÃO
Mini bolos são produtos industriais em unidades individuais e pequenas destinadas ao consumo humano. O mini bolo
sem glúten e sem lactose, é uma alternativa para os consumidores celíacos e intolerantes a lactose respectivamente,
além de ser um produto enriquecido com fibra e polpa de goiaba, tornando o produto um tanto quanto natural, não muito
calórico, e, sobretudo saudável, visto que auxilia o trabalho intestinal. 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
Produziu-se os mini bolos na própria cozinha industrial da Instituição de Ensino, de acordo com a receita do produto
elaborada pelos próprios membros do projeto, sendo um produto designado como não existente no mercado, de acordo
com as normas éticas e de higiene, de modo a não causar nenhum dano ao degustador do produto final. 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 do Mini bolo, 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, com a
retirada do glúten e da lactose da sua composição. A apresentação e degustação do novo produto, aconteceu durante a
Feira de Desenvolvimento de Novos produtos, no período noturno, onde alunos e professores foram convidados a
participar voluntariamente.

DISCUSSÕES
Participaram 94 provadores, com faixa etária abrangente entre 18 e acima de 42 anos, incluindo estudantes,
professores e funcionários da UNILAGO. A média das notas obtidas foi 8,0, ou seja, segundo a escala hedônica,
expressa a ideia que os provadores “gostaram muito” do produto degustado. A aparência e textura do produto ficaram
macias e agradáveis. O sabor ficou gostoso e, de um modo geral, o produto foi bastante elogiado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mini bolo sem glúten e sem lactose com adição de fibra natural de goiaba, obteve uma boa aceitação nos atributos
avaliados e uma alta intenção de compra. Alguns ajustes podem ser feitos para melhorar alguns aspectos que os
provadores citaram nos comentários. Os resultados apresentados demonstraram que a formulação apresentou uma
média de aceitação satisfatória.
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RESUMO
Queijos são alimentos com contribuição apreciável para saúde humana, devido a grande quantidade de nutrientes
disponíveis. O alto valor de gorduras e proteínas dos queijos torna-os um alimento rico em energias e nutrientes. O
queijo processado vem sendo muito consumido por ser uma refeição pratica e nutritiva. O processo desenvolvido é a
produção de um novo queijo processado recheado com goiabada, sendo um lanche rápido e muito nutritivo. Realizou-se
a análise sensorial com escala de 1(desgostei muitíssimo) a 9 (gostei muitíssimo). O produto teve boa aceitação,
obtendo nota 8 e intenção de compra de 95%.
PALAVRAS-CHAVE: Alimento; queijo processado; goiabada.

INTRODUÇÃO
Queijos são alimentos fundamentais para uma vida saudável. Derivados do leite são alimentos ricos em proteínas de
alto valor biológico, cálcio, fósforo, zinco, iodo, selênio e vitaminas.
O queijo processado é um produto obtido por trituração, mistura, fusão e emulsão por meio de calor e agentes
emulsionantes de uma ou mais variedade de queijos com ou sem a adição de outros produtos lácteos, condimentos e
outras substâncias alimentícias, na qual o queijo constitui o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima
predominante na base láctea. O objetivo do estudo foi avaliar aceitação de um novo produto desenvolvido na disciplina
de Desenvolvimento de Novos Produtos.

METODOLOGIA
A pesquisa desenvolve o processamento de um novo produto que utilizará análise sensorial para verificar a aceitação
do produto.
A pesquisa foi desenvolvida com estudo sobre o tema, processamento do novo produto, análise sensorial do novo
queijo processado recheado e análise dos dados obtidos. Para realizar-se o procedimento pesou-se as matérias prima,
em seguida levou-se para o liquidificador até obter uma massa homogenia, o conteúdo foi levado ao cozimento até o
ponto de fervura. Em seguida, colocou-se nas formas modeladoras inserindo o recheio de goiabada. Definiu-se a
embalagem, cálculo das informações nutricionais e a análise dos resultados.

DISCUSSÕES
Na primeira formulação do queijo processado, foi alcançada a textura adequada, mas o sabor ficou mais forte do que o
esperado. Já na segunda formulação, foi mudado o tipo de queijo utilizado, sendo um queijo mais suave, chegando
assim, no resultado desejado. Em seguida, realizou-se a terceira formulação para definir o recheio, sendo testados com
goiabada e doce de leite. Entre os dois produtos, a goiabada teve maior aceitação. Com a terceira formulação,
conseguimos obter um queijo processado recheado com as características desejadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O produto teve grande aceitação do qual obteve nota 8 e, 95% dos provadores aprovaram o produto, afirmando que se
o queijo processado com recheio de goiabada fosse comercializado, eles comprariam o produto. Conclui-se que o queijo
processado recheado, obteve um bom resultado, agradando o paladar dos provadores.
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RESUMO
O Leite Condensado teve origem quando um senhor norte-americano chamado Gail Borden na tentativa de desidratar o
leite descobriu que este antes de transformar em pó, primeiramente se transformava em Leite Condensado. Sua
produção é realizada com tratamentos térmicos onde uma certa quantidade de proteínas do soro é desnaturada. São
realizados alguns tipos de testes para saber se o Leite apresenta ou não capacidade para tolerar choques térmicos sem
coagular, se apresentam enzimas que provocam a sua degradação, os chamados psicrotróficos. Sua padronização
ocorre com adição de açúcar sólido antes do tratamento térmico e adição de xarope no evaporador. No processo de
evaporação, a temperatura deverá estar de 65º a 70º sob vácuo, a evaporação é contínua até que chegue a quantidade
desejada de sólidos totais. Após a evaporação, o Leite Condensado deve ser arrefecido, e enlatado em latas ou
embalagens previamente lavadas e esterilizadas.
PALAVRAS-CHAVES: Leite condensado; produção; materiais, envase.

INTRODUÇÃO
O processo de fabricação de leite condensado teve sua origem na descoberta de tentar desidratar o leite descobriu-se
que o mesmo antes de virar pó, poderia se tornar leite condensado. Seu processo consiste em eliminar parcialmente
uma quantidade de água do leite, onde seu processo é realizado através de tratamento térmico de pasteurização e
conservação de sacarose, concentrando- o, o processo principal de sua produção que é a fase de arrefecimento, onde a
água do leite condensado só pode manter dissolução à metade da lactose levando-o a precipitação do restante.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado através acervos da internet, com a finalidade de explicar melhor o processo de produção do leite
condensado, onde sua principal função é concentrar o leite com adição de açúcar eliminando uma boa quantidade de
água. Seu processo é divido por várias etapas, tais como: Matéria-prima onde são realizados inspeções para verificar se
a mesma encontra-se dentro das conformidades para produção, Padronização do leite onde padroniza a quantidade de
sólidos e açúcares adicionados no processo, o processo seguinte é o de tratamento térmico realizado para que uma
certa quantidade de proteínas do soro seja desnaturada, ocorrendo precipitação dos sais e cálcio, após tratamento
térmico é realizado evaporação, arrefecimento, e cristalização, onde é adicionado açúcar junto com leite no evaporador
concentrando mais o produto, arrefecimento onde está na fase aquosa e a concentração de açúcar é elevada
aumentando a concentração de lactose iniciando-se uma cristalização formando cristais que deverá ter um tamanho
abaixo de 10 micrômetros, depois arrefecida rapidamente a 15ºC. Finalizando com enlatamento ou envasamento do
produto, realizado por máquinas envasadoras em embalagens previamente lavadas e esterilizadas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Resfriamento e Estocagem: O leite é resfriado a uma temperatura entre 4° C e 6° C e padroniza-se seu teor de
gordura, para que o produto final apresente a composição ideal e constante.
Padronização e pasteurização: Com a pasteurização eliminam-se micro-organismos causadores de doenças e
deterioradores do alimento. O Leite integral possui cerca de 87% de água. Quando transformado em leite condensado,
esse índice é diminuído para cerca de apenas 27%. Ele deve ser resfriado o mais rapidamente possível, até
temperatura de cerca de 20° C.

CONSIDERACÕES FINAIS
Pode-se concluir por meio deste, que o leite condensado é produzido através da constituição do leite (integral,
semidesnatado ou desnatado) juntamente com açúcar e lactose, passando, necessariamente, por um processo de
padronização e controle de qualidade para garantir consistência, cor, odor e sabor característico do produto. O leite
condensado é obtido então pela eliminação parcial da sua água constituinte, não necessitando de refrigeração, pois sua
elevada concentração de açúcar age como um inibidor natural de microrganismos, tendo na maioria dos casos, validade
de um ano com recipiente fechado.
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RESUMO
Em função do ritmo acelerado da vida moderna, o consumo de alimentos prontos ou pré-preparados tem se expandido
significativamente nos últimos anos devido à necessidade de se obter produtos de preparo rápido. Os salgadinhos tipo
“snacks” fazem parte desse grupo de alimentos modernos e, há muito tempo, ocupam um importante espaço na
alimentação dos brasileiros. Isso se deve a sua praticidade, variedade de sabores e tipos que agradam a todas as faixas
etárias. Apesar de apresentarem alto teor de lipídios, são alimentos que melhoram a energia e substituem uma refeição.
Existem hoje no mercado diferentes tipos de "snacks", que podem ser encontrados assados, fritos e extrusados. Os
“snacks” de milho são produzidos pelo processo de extrusão, responsável pelo volume e crocância desses produtos.
Após esse processamento inicial, que deixa o produto com gosto de farinha, ele passa por uma etapa de aromatização
para ser aceito ao consumo.
PALAVRAS- CHAVE: Salgadinhos de milho; processamento; snacks; extrusão.

INTRODUÇÃO
Os Estados Unidos são o maior exportador de snacks para o Brasil. Os brasileiros preferem os produtos
importados devido à qualidade e à embalagem dos produtos. Os principais centros de consumo estão
localizados na Região Centro-Sul. (UFRGS, 2013). A produção de snacks no Brasil está ganhando
considerável importância, e o potencial de crescimento no mercado de snacks salgados é particularmente
promissor. Snacks são elaborados com farinhas amiláceas e aromatizados com uso de lipídeos como
agentes fixadores de aroma e sabor. Por essa razão, os snacks extrusados apresentam elevado valor
calórico, baixo teor de proteína e de fibra alimentar, e elevadas quantidades de lipídeos (CAPRILES;
SOARES; ARÊAS, 2007). Os salgadinhos extrusados possuem uma variedade de forma, textura e sabor, e
a aceitabilidade desse tipo de produto está diretamente relacionada a tais características sensoriais
(BOONYASIRIKOOL & CHARUNUCH, 2000). Nutricionalmente é um alimento rico em caloria e gorduras e
pobre em fibra e/ou proteínas, no entanto alguns fabricantes têm adicionado ingredientes como fibras e
reduzido os teores de sal e óleo, para estimular um consumo mais responsável e de melhor qualidade. O
objetivo deste trabalho é abordar o processo de obtenção dos snacks de milho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os salgadinhos extrusados são feitos geralmente a base de milho. O primeiro ingrediente é uma farinha de
milho. A farinha é misturada com água até formar uma massa homogênea. Em seguida essa massa segue
para a máquina extrusora. A mistura é aquecida até 170ºC e submetida a uma grande pressão, onde é
prensada em uma matriz que dá forma escolhida para o salgadinho. Após passarem pela matriz os
salgadinhos entram em contato com uma pressão mais baixa e com uma temperatura também mais fria. O
resultado disso, é que eles se “explodem”, ficando com aquela consistência típica de isopor e a massa
aerada. No fim da extrusão, os salgadinhos vão para um cilindro rotativo, onde há um spray que joga o
aroma desejado nele, podendo ser, por exemplo, de queijo, requeijão ou presunto. Para finalizar, o produto
vai para a empacotadeira e é finalizado o processo de fabricação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em conta que a produção de snacks no Brasil está ganhando considerável importância e o
potencial de crescimento no mercado de snacks salgados é particularmente promissor é de suma
importância o estudo do processo de produção de salgadinho de milhos para os alunos da Engenharia de
Alimentos.
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RESUMO
A origem do sorvete remonta há cerca de 3000 anos quando os chineses utilizavam uma mistura de suco de fruta e
neve. Por volta de 62 d.C., o imperador romano Nero costumava enviar escravos aos Alpes para buscar neve, que era
misturada com sucos de frutas e mel. Já Marco Polo, antes do ano 1.300, levou para o Ocidente várias receitas e na
França, o sorvete se tornou popular por volta de 1500, mas apenas entre a realeza. Após o surgimento de novas
tecnologias e métodos de processamento, obteve-se o sorvete conhecido atualmente, que é um alimento rico em
nutrientes, contendo proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, K, cálcio, fósforo e outros minerais
essenciais a uma nutrição balanceada. Os ingredientes principais para o processamento do sorvete são: leite, açúcar,
gordura, água, aromatizantes, estabilizantes e emulsificantes, os quais são misturados e em seguida pasteurizados,
homogeneizados e congelados.
PALAVRAS-CHAVE: Sorvete, processamento, industrialização, nutrição.

INTRODUÇÃO
O sorvete é um alimento que agrada o paladar de muitas pessoas, principalmente no verão e primavera, que são as
estações que apresentam altas temperaturas. Este produto congelado, com propriedades nutritivas pode ser
acondicionado e consumido em diversos formatos, sendo os mais comuns: picolé, acondicionados em potes e massas,
servidos em tacas, copos e casquinhas. As matérias primas, mais utilizadas, na produção são o leite (inclusive em pó e
condensado), açúcar, gordura, água, aromatizantes, estabilizantes e emulsificantes. Devido ao grande consumo e
formatos disponíveis no mercado, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo industrial de fabricação
de sorvete de massa.

METODOLOGIA
Para a obtenção de um produto de qualidade, as matérias primas utilizadas no processo de fabricação devem
apresentar boa procedência, uma vez que interferem nas características do produto final. O processo de fabricação do
sorvete de massa é constituído por várias etapas. Primeiramente, faz-se a pesagem dos ingredientes tendo como
objetivo, o rendimento e balanceamento da formulação. Em seguida, faz-se a mistura dos ingredientes adicionando-os
em tanques providos de agitadores, sendo que primeiro adiciona-se água, leite em pó e os aditivos e, posteriormente,
adiciona-se açúcar, glucose e manteiga. Após a mistura, inicia-se a pasteurização que consiste em aquecer a mistura a
temperatura de 70°C por 30 minutos e depois resfriá-la rapidamente, até uma temperatura de 4°C. Segue-se o processo
com a homogeneização, com o intuito de reduzir o tamanho dos glóbulos de gordura, melhorando assim a textura do
produto final. Posteriormente, é feita a maturação, que consiste em manter a mistura em tanques durante um período de
aproximadamente 20h a 5°C, para que o mesmo adquira consistência. Na etapa de maturação, adiciona-se o aroma do
produto e saborização. Segue-se o processo com o congelamento, que deve ser feito em máquina produtora onde se
incorpora ar e evita-se a formação dos cristais de gelo. Neste ponto o produto é acondicionado ou envasado em potes e
armazenado em câmaras de armazenamento a temperaturas de -30°C.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O processo de fabricação do sorvete é composto por várias etapas que devem ser seguidas para se obter um produto
de qualidade. Após as etapas de processamento o produto é submetido à análises visando o controle de qualidade,
antes de ser liberado para o consumo. Para fabricação de sorvetes, vários processos químicos e físicos estão
envolvidos, os quais são controlados por meio de técnicas e calculados realizados por Engenheiros de Alimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que o processamento do sorvete de massa é de fácil execução industrial, desde que sejam seguidas
as etapas descritas no processo.
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RESUMO
Grupos das plantas medicinais e tóxicas são tomados indistintamente, já que se tem o pressuposto de conterem
princípios ativos, que dependendo da dose, podem ser benéficos ou tóxicos para o organismo. O uso inadequado das
plantas tem causado e segue causando sérios problemas de intoxicação ou envenenamento, muitas vezes de forma
mortal, por se ingerir partes das plantas que são altamente tóxicas mesmo em doses baixas. Podemos encontrar
plantas tóxicas em todo nosso entorno (plantas ornamentais de interior, nos parques e jardins, em forma silvestre ou em
cultivares e alimentos cotidianos) de tal forma que o risco de intoxicação é evidente tanto para o homem como para os
animais. A importância do grupo das plantas tóxicas, não está só nos riscos que estas representam, mas também nos
benefícios que podem proporcionar, quando é usada adequadamente.
Palavras chave: Plantas, intoxicação, uso terapêuticos.

INTRODUÇÃO
A toxicologia hoje esta muito avançada com o conhecimento da toxidez das plantas. Hoje existem grupos
definidos de acordo com sua utilidade: ornamentais, comestíveis, forrageiras, medicinais, tóxicas, etc. Os
principais princípios ativos conhecidos como responsáveis pelos efeitos adversos causados pelas plantas
são: alcalóides, glicosídeos, resinas, fitotoxinas, minerais, oxalatos, azeites essenciais e compostos fotosensibilizantes. Na medicina homeopática muitas substancias vegetais consideradas como tóxicas estão
formando parte dos medicamentos, entre elas, as mais usualmente empregadas no processo de preparo de
medicamentos são: Arnica montana, Hitirotheca inulsides, Aconitun napellus, Atropa belladona, Digitalis
purpurea. São também muito mencionadas na medicina alopática plantas como: Datura stramonium, Rux
toxicadendron, Calchicum cuatumnale, entre muitas outras. O Objetivo do presente trabalho foi realizar um
estudo de diferentes plantas com a finalidade de explicar a toxicidade das mesmas, como também seus
benefícios.

METODOLOGIA
Realizou um estudo teórico sobre plantas em relação a seus benefícios e toxicidade, pois, a toxicologia das
plantas relacionada à espécie humana é encarada de um modo bastante genérico e assume aspectos
variados e importantes, interessando diferentes campos da medicina e da biologia,

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES.
Grande número de drogas alucinógenas e de uso terapêutico vem da natureza, principalmente de plantas.
Estas foram descobertas na Antiguidade e os usuários, ao sentirem seus efeitos, passaram a considerá-las
como "plantas divinas". No mundo inteiro, há milhares de vegetais com diferentes princípios ativos. Devido à
riqueza natural do Brasil, boa parte dessas plantas é encontrada no país. A ingestão de plantas podem
causar diferentes graus de intoxicações como:
Intoxicação aguda, quase sempre por ingestão acidental de uma planta ou de alguma de suas partes que
é tóxica, e que é de incidência preponderante no grupo pediátrico.
Intoxicação crônica, conseqüente à ingestão continuada, acidental ou propositada de certas espécies
vegetais, responsável por distúrbios clínicos muitas vezes complexos e graves.
Exposição crônica, evidenciada particularmente por manifestações cutâneas em virtude do contato
sistemático com vegetais, verificado com maior freqüência em atividades industriais ou agrícolas. Utilização
continuada de certas espécies vegetais, sob a forma de pó para inalação, fumos ou infusões, visando a
efeitos alucinógenos ou entorpecentes.

CONSIDERACÕES FINAIS
Pode-se concluir por meio deste trabalho que, em princípio todas as plantas são tóxicas, o que vai
determinar se terão efeito de remédio ou veneno é a quantidade ingerida. O fato de a planta ser utilizada há
muito tempo 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
O ácido ascórbico ou vitamina C (C6H8O6) é um nutriente essencial ao nosso organismo cuja sua principal função é a
hidroxilação do colágeno, a proteína fibrilar que dá resistência aos ossos, dentes, tendões e paredes dos vasos
sanguíneos. Uma vez que não pode ser sintetizado pelo nosso organismo deve ser obtido através da dieta alimentar ou
através de medicamentos. Foi realizada a dosagem de vitamina C em comprimidos efervescentes de seis marcas
comerciais, utilizando método volumétrico (iodometria). Através dos resultados foi possível observar que as marcas
analisadas apresentaram conteúdos de vitamina C de acordo com o inscrito em suas respectivas bulas.
Palavras-Chaves: Vitamina C, Comprimidos, iodometria.

INTRODUÇÃO
A vitamina C é um nutriente essencial necessário para várias reações metabólicas. Os seres humanos não
fabricam vitamina C, a qual é obtida pela alimentação e suplementos vitamínicos. A falta de vitamina C no
organismo causa escorbuto. Vitamina C também é um antioxidante, o que significa que tem capacidade de
proteger o organismo dos danos provocados pelo estresse oxidativo, além de ser utilizada também por
possuir propriedades cicatrizantes e ajudar no clareamento de manchas. As necessidades diárias de
vitamina C são atualmente tema de debate. O presente estudo tem como objetivo determinar o teor de
vitamina C em comprimidos efervescentes de quatro marcas comerciais.

METODOLOGIA
Para a determinação da vitamina C em comprimidos efervescente das seis marcas comerciais foi realizada
método volumétrico (iodometria) onde para obtenção das soluções de vitamina C foram pesados 0,8 g dos
comprimidos, evitando o contado manual, transferidos para balões volumétricos de 100 ml e dissolvidos em
água destilada. Calculou a porcentagem de acido ascórbico das amostras e comparou-se com a quantidade
apresentada em nas rotulagens.

DISCUSSÕES
Através dos dados obtidos pelo método volumétrico (iodometria) foi possível verificar que as marcas
analisadas apresentaram quantidades de vitamina C dentro dos valores inscritos em suas respectivas
embalagens, sendo estes resultados de grande importância devido a confiabilidade dos consumidores
nestes respectivos produtos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados podemos concluir que os comprimidos analisados possuem teores
correspondentes de vitamina C, conforme apresentados em suas respectivas bula.
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RESUMO
O carvão já era descrito por diversos povos da antiguidade, como egípcios e gregos sobre seus efeitos no combate à
intoxicação e também eram conhecidos pelos índios americanos. O carvão ativado é um material de carbono com uma
porosidade bastante desenvolvida, com capacidade de coletar seletivamente gases, líquidos ou impurezas no interior
dos seus poros, apresentando portanto, um excelente poder de clarificação, desodorização e purificação de líquidos ou
gases.O carvão ativado é usado na elaboração de filtros e utilizados em diversos ramos das indústrias química,
alimentícia e farmacêutica sendo neste ultimo de grande importância para absorção de fármacos. Foi testada a
eficiência do carvão ativado na absorção de vitamina C de comprimidos efervescentes, através dos resultados obtidos
foi possível concluir que o carvão ativado é uma eficiente substância capaz de reter fármacos e outras substâncias
tóxicas podendo ser utilizado para fins terapêuticos.
Palavras-chave: Adsorcão, carvão ativado, tratamento

INTRODUÇÃO
O uso de carvão ativado é considerado hoje um dos mais eficientes tratamentos em casos de intoxicações,
sobretudo quando o socorro é realizado até 5 horas após a intoxicação. O carvão ativado adsorve a
substância tóxica e diminui a quantidade disponível para adsorção pelo sistema digestivo. Os seus efeitos
colaterais são mínimos. As substâncias tóxicas adsorvidas nos poros são eliminadas com o carvão através
das fezes. As doses terapêuticas variam conforme o tamanho e peso do paciente, além da substância a ser
adsorvida. O objetivo do presente trabalho foi testar a eficiência do carvão ativado na absorção de vitamina
C de comprimidos efervescentes.

METODOLOGIA
O carvão ativado foi preparado de acordo com as instruções contidas na embalagem onde pesou-se 3 g de
carvão para 200 ml de água destilada, acrescentou 20 ml de solução contendo 0,8 g de vitamina C,
previamente determinada por método volumétrico (iodometria), ao carvão ativado sob agitação, filtrou-se a
mistura e foram feitas análise da presença de vitamina C ao filtrado por iodometria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos resultados foi possível determinar que o carvão ativado foi eficiente na absorção de vitamina C
das amostras estudadas sendo este de grande importância para a retenção de fármacos e outras
substâncias tóxicas podendo ser utilizado para fins terapêuticos.
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RESUMO
O melasma provoca importante envolvimento estético e afeta adversamente a qualidade de vida, influenciando inclusive
as relações interpessoais. Sua indução está relacionada a uma série de fatores, incluindo a gestação. Após a gravidez
poderá ocorrer regressão da hiperpigmentação, por isso alguns médicos optam em esperar o desmame para se instituir
qualquer tratamento, enquanto outros profissionais iniciam um tratamento com algumas substâncias clareadoras como
ácido glicólico, ácido azelaico, vitamina A e ácido kójico. Entretanto, pode não se resolver completamente e recorrer em
futuras gestações, principalmente se a restrição à exposição ao sol não for seguida. A remoção de fatores que
predispõem ao melasma podem prevenir o desenvolvimento do mesmo ou sua exacerbação. Como esta
hiperpigmentação é agravada pela exposição ao sol, é imperioso prescrever proteção solar externa para mulheres
grávidas.
PALAVRAS-CHAVE: melasma, gravidez, proteção solar, qualidade de vida .

INTRODUÇÃO
O melasma acomete cerca de 70% das gestantes. Trata-se de uma hiperpigmentação comum, crônica e
adquirida, que ocorre primariamente na face, pescoço e antebraços, considerada a alteração pigmentária
cutânea mais comum e mais visível durante a gravidez. Pode ser a principal condição cosmeticamente
problemática associada com gestação, causando importante aflição emocional e psicossocial. A
fisiopatologia do melasma é incerta, apesar de serem conhecidos fatores desencadeadores, que podem
incluir influências genéticas, étnicas, hormonais e ambientais, mas também pode ocorrer espontaneamente.
O fator ambiental mais importante para o desenvolvimento do melasma é a exposição à luz solar, sendo
assim o paciente deve ser instruído sobre a extrema necessidade de aderir ao uso de um bom protetor solar
(GAEDTKE, 2011; PURIM et al., 2012).
Estas alterações na pigmentação da pele trazem desconforto e impactos socioemocionais que podem ser
prevenidos ou minimizados. Sendo assim, surgiu a necessidade de elaboração de instrumentos que
pudessem medir os aspectos da relação melasma e qualidade de vida, garantindo melhores resultados em
estudos científicos. Em 2003, foi desenvolvido e validado o Melasma Quality of Life Scale (MELASQoL), um
questionário com dez itens específicos para aferição da qualidade de vida de portadores de melasma. Esta
versão foi utilizada posteriormente em inúmeros trabalhos (BALKRISHNAN et al., 2003; LIEU et al., 2012).
O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar o impacto na qualidade de vida de mulheres com
melasma, induzido na gestação, de alunas mulheres dos cursos da União das Faculdades dos Grandes
Lagos, utilizando a versão MELASQoL.

METODOLOGIA
Pesquisa descritiva na UNILAGO, envolvendo mulheres, com idade superior a 18 anos, de qualquer
cor/raça/etnia, que desenvolveram melasma durante a gestação. A coleta de dados será realizada por um
período de 30 dias, utilizando questionário estruturado, de acordo com versão do MELASQoL-BP.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A complexidade da relação entre gravidade e prejuízo na qualidade de vida de mulheres com melasma
tende a ser ainda mais acentuada, haja vista as repercussões na aparência estética do indivíduo e,
consequentemente, na sua autoestima. Com intuito de expressar o prejuízo na qualidade de vida decorrente
de determinada doença, técnicas baseadas na utilização de questionários foram criadas, tal como a versão
MELASQoL, traduzida para o português, seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS) (LIEU et al., 2012).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COUTINHO, G. S. L., VARÃO-FILHO, I., BARROS, L. C., MARINHO, H. T., PIRES, R. C. R., PACKER, J. F.
Prescrição de produtos dermocosméticos durante a gravidez. Revista Ciência & Saúde, v.5, n.1, p. 16-25,
2012.
GAEDTKE, N.G. Abordagem Terapêutica do Melasma na Gestação. Trabalho de Conclusão de Curso em
Medicina Estética. Curitiba, 2011
PURIM, M.S.K; AVELAR, S.F. M. Fotoproteção, Melasma e Qualidade de Vida em Gestante. Revista
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia v.34, 2012.
LIEU, T.J, PANDYA, A.G. Melasma: quality of life measures. Dermatol. Clin., v.30, p. 269-280, 2012.

DOSEAMENTO DO PRINCIPIO ATIVO DE FENOBARBITAL EM COMPRIMIDOS PARTIDOS
Franceline Graciele Bento PEREIRA**, Camila Garcel PANCOTE*, Iara Thais Dias de Oliveira MENDES*, Maria
Angélica Marques PEDRO*.
* Discentes do curso de graduação de Farmácia. Unilago São José do Rio Preto, SP
** Docentes. Unilago. São José do Rio Preto, SP

RESUMO
A partição de comprimidos para obter a dose requerida do medicamento tem como sua principal desvantagem a perda
de massa, e consequentemente perda de princípio ativo. O Objetivo deste trabalho é avaliar os teor do principio ativo
dos comprimidos de Fenobarbital de 100 mg inteiro e após a sua divisão em duas partes.
PALAVRAS-CHAVE: comprimidos, fenobarbital, métodos de analise, quantificação.

INTRODUÇÃO
Os comprimidos são considerados formas farmacêuticas sólidas, sendo preparados principalmente por
compressão, que além de principio ativo também são constituídos por excipientes. A partição de
comprimidos tem sido uma prática adotada há muitos anos para a obtenção da dose prescrita de uma
medição. A preocupação mais comumente citada, no entanto, é a desigualdade entre as partes quando há
divisão do comprimido, inclusive com o uso de partidores específicos. Essa desigualdade pode resultar em
variação de dose do princípio ativo, tornando-a maior ou menor do que o necessário. Portanto, o objetivo foi
avaliar os teores do principio ativo do Fenobarbital no comprimido inteiro e após a sua divisão em duas
partes.

METODOLOGIA
Neste estudo serão utilizados comprimidos de Gardenal® (Fenobarbital) de 100mg, produzido pela
industria Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. A quantificação do principio ativo será realizada conforme com
1
o método por espectrofotometria de absorção no ultravioleta segundo a Farmacopeia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (ANFARMAG) em seu encarte técnico 65 , abordou o
assunto da partição de comprimidos onde foram avaliados comprimidos de furosemida, e foi observado que
quando comparado a massa inicial do comprimido com a massa da sua metade uma quantidade
significativa é reduzida a pó, não podendo ser recuperado, e em consequência há perda da dose do
fármaco, a qual chegou a 35% em alguns comprimidos, o mesmo foi observado por Costa,S.D. que relatou
a perda de teor e peso quando os comprimidos são partidos (FERREIRA et. al., 2011; COSTA et. al., 2013).
Na Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2010) está descrito o doseamento do Fenobarbital por
Espectrofotometria de absorção no ultravioleta. A espectroscopia de absorção UV-Vis utiliza radiação
eletromagnética cujos comprimentos () variam entre 200 a 780 nm. Quando estimulada com esse tipo
radiação, a molécula do composto pode sofrer transições eletrônicas por ocasião da absorção de energia
quantizada. O espectro eletrônico de absorção é o registro gráfico da resposta do sistema ao estímulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O doseamento é uma análise que pode ser feita quando se quer avaliar se as metades provenientes da
partição dos comprimidos estão dentro das especificações exigidas, e a detectar as possíveis perdas de
massa, com a ajuda da espectrofotometria, o que a tornou uma técnica bastante aceita pela indústria
farmacêutica.
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RESUMO
A perda de funções cognitivas e motoras são algumas consequências do envelhecimento afetando então, a
execução de atividades simples da vida diária como vestir-se e tomar banho. Estes problemas acarretam a
necessidade de um cuidador, que por si exerce uma função bastante exaustiva podendo afetar suas áreas
afetivas, sociais e físicas. Ao cuidador são atribuídas tarefas que causam estresse e exaustão e que por
muitas vezes são realizadas por apenas uma pessoa provocando assim a perda da qualidade de vida. Por
esse motivo é de suma importância ter o cuidador como alguém que também necessita de cuidados. O
objetivo do presente estudo é avaliar a qualidade de vida de cuidadores de idosos com ênfase na dor.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidadores, Qualidade de vida, Idosos

INTRODUÇÃO
Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que entre 1950 e 2025, o número de idosos no
Brasil deverá aumentar 15 vezes, enquanto as outras faixas etárias em torno de 5 vezes. Observando o
crescimento de 8,8% para 11,1% entre os anos de 1998 e 2008, acredita-se que o Brasil será o sexto país
em contingente de idosos em 2025 com cerca de 32 milhões de idosos (TAVARES e DIAS, 2012).Em casos
de doenças incapacitantes que levem o individuo a diminuição de sua capacidade de desempenhar as
atividades de vida diária, faz-se necessário o auxilio de um cuidador, que é definido como “aquele que é
responsável por cuidar de pessoas doentes ou dependentes facilitando o exercício de suas AVDs”
(BAPTISTA et al, 2012).Este fato implica também, na necessidade de apresentar um condicionamento físico
capaz de garantir a execução de tarefas “pesadas”, como o manejo da pessoa cuidada e na capacidade de
recuperar-se rapidamente do ônus atribuído a esta função (BAPTISTA et al, 2012,).A atividade de cuidador
é de suma importância, normalmente consome todo o dia e às vezes, a noite, necessitando que o cuidador
apresente um condicionamento físico para execução das tarefas, porém o trabalho pode proporcionar
sobrecarga, acarretando sintomas psiquiátricos, físicos e sociais, como dor, cefaleia tensional, depressão,
ansiedade, raiva e insônia (BAPTISTA et al, 2012;).Sendo assim, o objetivo do presente estudo é avaliar a
qualidade de vida de cuidadores de idosos com ênfase na dor.

METODOLOGIA
Foram avaliados 20 cuidadores com idade entre 20 e 59 anos de São José do Rio Preto - SP, tendo como
critérios de inclusão o idoso cuidado ter mais de 60 anos e cuidador ter um tempo mínimo de 6 meses de
dedicação ao idoso, permanecendo com ele no mínimo 5 horas por dia. Os dados foram coletados por
meio de três questionários autoaplicáveis, sendo um questionário sobre os dados pessoais do cuidador e do
idoso, questionário da Escala Zarit Burden Interview que avaliará a sobrecarga do cuidador e Escala Visual
Analógica de Dor (EVA). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética.

DISCUSSÕES
Foram entrevistados 19 mulheres e 1 homem, 15 destes acima do peso. Os cuidados são prestados para
13 mulheres e 7 homens, acima de 60 anos, estando a maioria com peso normal. O tempo de trabalho é de
1 à 4 anos com 14 idosos, 5 à 6 anos com 2 e 4 idosos estão sobre cuidados de 9 à 10 anos. Avaliados
através da escala de Zarit, apenas 1 cuidador apresentou sobrecarga intensa e 19 sem sobrecarga. O nível
de dor informado através da escala visual analógica (EVA) foi menor que 5 em 16 cuidadores e apenas 4
apresentam nível de dor maior que 5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ser um cuidador é ter que possuir capacidades físicas, estruturais e emocionais, as atividades atribuídas
aos mesmos podem apresentar perda da qualidade de vida, porém de acordo com esse estudo os
cuidadores não apresentam sobrecarga ou dor intensa. Fatores como idade e sobrepeso podem influenciar
no desgaste físico e emocional do cuidador, mas o tempo de trabalho não se mostra primordial como um
fator de risco.
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RESUMO
A articulação temporomandibular (ATM), está sempre em movimento, é a articulação mais usada do corpo e com maior
facilidade de sofrer disfunções. Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo que engloba várias condições que
envolvem disfunções da articulação temporomandibular, desde alterações articulares, miofaciais até mesmo
sensoriais. Um dos fatores da DTM é psicológico, e está relacionado com o estresse, ansiedade e depressão.
Considerando que os acadêmicos apresentam níveis altos de estresse e ansiedade, foi feito um estudo com 50
universitários de ambos os gêneros na faixa etária de 18 e 38 anos, através de uma ficha de avaliação onde contem
dados pessoais e o Questionário Anamnésico de Fonseca.
PALAVRAS-CHAVE: Articulação temporomandibular, Disfunção temporomandibular, Questionário Anamnésico de
Fonseca, Universitário.

INTRODUÇÃO
DTM representam desordens que abrangem os músculos mastigadores, a ATM e estruturas associadas.
Tais alterações esta relacionada a sinais e sintomas como dores nos músculos da mastigação ou na ATM,
ruídos articulares, distúrbios auditivos, cefaleias e sensibilidade em toda a musculatura do sistema
estomatognático e cervical (BEZERRA et al., 2012).
A etiologia da DTM é multifatorial, está relacionado com diversos fatores, dentre eles o maior fator que está
envolvido é o psicológico, que pode ser dividido em comportamentais como o bruxismo, os cognitivos, onde
se enquadram aspectos relacionados à memória e o emocional como o estresse, a ansiedade e a
depressão (DRABOVICZ 2012 e BEZERRA et al., 2012).
Os acadêmicos apresentam altos níveis de ansiedade e estresse, o que traria repercussão não somente no
desempenho acadêmico, como no aumento do risco de surgirem outras doenças. O objetivo do estudo foi
avaliar a incidência da DTM em universitários.

METODOLOGIA
Neste estudo foram avaliados 50 universitários de diversos cursos de graduação, de ambos os gêneros e
de faixa etária entre 18 e 38 anos. Foi realizado por meio da ficha de avaliação onde contem dados
pessoais e o Questionário Anamnésico de Fonseca, a técnica para coleta de dados foi a de observação
direta extensiva.
Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS
Foram avaliados 50 universitários, sendo que 28% apresentaram sem DTM, 46% DTM leve, 18% DTM
moderada e 8% DTM severa. Quanto á idade foram 88% dos 18 aos 28 anos e 12% dos 29 aos 38 anos,
sendo 84% do sexo feminino e 16% masculino, tendo 72% dos universitários com peso normal, 20% acima
do peso e 8% com obesidade leve.

CONCLUSÃO
A maioria dos universitários investigados apresentaram DTM em seus diferentes graus, sendo que a maior
parte com DTM leve.
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RESUMO
O Fibro Edema Gelóide (FEG) é um problema de ordem multifatorial que acomete muitas mulheres. O FEG uma
afecção de alta prevalência, atingindo todas as raças, sendo mais comum nas caucasianas do que nas africanas. As
áreas acometidas são a região pélvica, os membros inferiores, abdômen, podendo ser afetadas também a região das
mamas, região superior dos braços e da nuca, as quais apresentam um padrão feminino de deposição de tecido
adiposo. Porém, a região supero-posterior e lateral da coxa e a região glútea são as áreas mais suscetíveis ao
desenvolvimento do FEG. As lesões teciduais ocasionadas pelo FEG surgem em três estágios: grau-I, grau-II, grave
grau-III. Os recursos utilizados para o tratamento do FEG atualmente são bastante variados, no entanto, poucos
apresentam resultados satisfatórios. Dentre estes recursos estão a sonoterapia realizada por meio de um ultra-som
terapêutico e a drenagem linfática manual, ao qual destacam-se por seus efeitos biofísicos específicos no tecido.
Palavras chaves: celulite, fibro edema gelóide, ultrasom, drenagem linfática

INTRODUÇÃO
O Fibro Edema Gelóide (FEG), popularmente conhecido como “celulite” é um problema de ordem
multifatorial que acomete muitas mulheres. Os fatores envolvidos no desenvolvimento do FEG são: herança
genética, sexo, étnico, biótipo corporal e pela distribuição de tecido adiposo. Os recursos utilizados podem
ser a sonoterapia realizada por meio de um ultra-som (US) e a drenagem linfática manual (DLM), ao qual
destacam-se por seus efeitos biofísicos específicos no tecido (PITANGUI A, et al. 2011). A DLM é uma
terapia especializada e aplicada de forma leve por meio de uma distinta e específica técnica, ao qual,
consiste em drenar o excesso de líquido de uma área estagnada, por intermédio de manobras rítmicas,
lentas e suaves, no sentindo dos vasos linfáticos e linfonodos (PITANGUI et al. 2010). Atualmente existem
vários métodos descritos na literatura para o tratamento FEG, porém, poucos apresentam evidências
científicas. Assim, o presente estudo consiste em avaliar o efeito da terapia com ultra-som contínuo, e da
drenagem linfática manual no tratamento fibro edema gelóide.

METODOLOGIA
A coleta de dados será realizada na Clínica de Fisioterapia da Faculdade Unilago de São José do Rio
Preto, onde serão avaliados 10 pacientes do sexo feminino, com idade entre 20 e 35 anos e que
apresentem fibro edema gelóide. O tratamento será realizado com o pacientes em decúbito ventral na
região glútea onde será utilizado o aparelho de ultra-som em 3 MHz, no modo contínuo, com 1,2 W/cm² e o
tempo de aplicação de 10 minutos (PITANGUI et al. 2010). A drenagem linfática manual será realizada com
o paciente em decúbito ventral e consiste em drenar o excesso de líquido de uma área estagnada, por
intermédio de manobras rítmicas, lentas e suaves, no sentindo dos vasos linfáticos e linfonodos (PITANGUI
et al., 2010). O tratamento consistirá na realização 10 atendimentos, com o total de 50 minutos cada. As
análises serão feitas por meio de coleta de imagens da área tratada (fotografias) no 1°, 5° e 10°
atendimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É esperado com o presente estudo que os efeitos do Ultra-som e da Drenagem Linfática manual, sejam
satisfatórios no tratamento do Fibro Edema Gelóide.
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RESUMO
A osteoporose é considerada pela organização mundial da saúde como o segundo maior problema de assistência
sanitária mundialmente. Com o crescente número de idosos, a patologia ficará mais constante e preocupante. 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.
PALAVRAS-CHAVE: Pilates; Idosos; Osteoporose.

INTRODUÇÃO
Atualmente, o número de idosos está crescendo aceleradamente em todo o mundo. O idoso que tem como estilo de
vida, a realização de atividade física, apresenta um envelhecimento com qualidade, porém este também pode
apresentar patologias e degenerações trazidas pela idade, como a osteoporose (ARANHA et al, 2006; CAMARGOS,
PERPETUO, MACHADO, 2005).A osteoporose é uma patologia silenciosa, podendo ocorrer em homens e mulheres e
afeta milhões de pessoas, que causa a diminuição de massa óssea proporcionada por vários fatores (SOUZA, 2010)O
Pilates surge como um tratamento inovador para portadores de Osteoporose, elaborando exercícios físicos adequados
a cada pessoa e valorização a interação e mente e corpo (RODRIGUES et al, 2010)Essa revisão bibliográfica tem
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.Um dos maiores desafios da
sociedade atual é o envelhecimento, pois com o aumento da expectativa de vida e a crescente preocupação
com a saúde da população, se faz necessário uma atenção essencial ao estilo de vida dos idosos,
proporcionando maior tempo de independência e qualidade de vida (FERNANDES, LACIO, 2011;
CAMARGOS, PERPETUO, MACHADO, 2005).Sabe-se que o sedentarismo é o maior agravante das
doenças degenerativas, sendo a osteoporose a segunda maior doença degenerativa atualmente atrás
apenas das doenças cardiovasculares, causando enorme preocupação na área da saúde publica (ARANHA
et al,2006; SOUZA, 2010; FERNANDES, LACIO, 2011).Pacientes com osteoporose apresentam
frequentemente limitações nos aspectos profissionais, sociais, emocionais e de lazer. Diversos tratamentos
com fármacos e atividade física são indicados nesta patologia. (ARANHA et al, 2006; SOUZA, 2010).O
Método Pilates se tornou grande aliado no tratamento da osteoporose, pois tem seus exercícios elaborados
através dos seus princípios, respeitando a individualidade de cada aluno e necessidade. Podem ser
incluídos exercícios com resistência e com descarga de peso que são os mais eficazes para ganho de
massa óssea (RODRIGUES et al, 2010; SOUZA, 2010; FERNANDES, LACIO, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do reduzido numero 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 e força.
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RESUMO
MEMÓRIAS DO CÁRCERE, A ERA VARGAS
Entre 1930 e 1945, o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, político de esquerda que consagrou-se na presidência por
pertencer a ideologias partidárias que dialogavam com a necessidade do povo do período. A “Era Vargas” foi marcada
por ufanismo, apoio aos movimentos sindicais e elaboração da Assembleia Constituinte. Mas, Vargas não aceitava bem
as rivalidades partidárias e, por isso, suprimiu as leis e deu um golpe de estado, denominado Estado Novo. Extinguiu a
liberdade de expressão do povo e da imprensa. Nesse período, o autor Graciliano Ramos, um comunista convicto, foi
preso no Rio de Janeiro e, durante seu aprisionamento, escreveu o romance Memórias do Cárcere, um dos mais
profundos registros sobre o perfil ditatorial da Era Vargas. A elaboração da palavra artística denuncia o silêncio e a
repressão a que eram submetidos os prisioneiros de Vargas.
PALAVRAS-CHAVE: Era Vargas. Memórias do Cárcere. Graciliano Ramos. Literatura de testemunho

INTRODUÇÃO
Entre 1930 e 1945, o Brasil viveu a “Era Vargas”. Durante esses anos, surgiram movimentos sociais, como o integralista
e o comunista, divergentes entre si. O movimento comunista, contra o governo getulista, baseia-se em fundamentos de
Karl Marx e Friedrich Engels: o paradigma de uma sociedade seria a igualdade das classes econômicas por meio de um
poder governamental (2010). A concepção integralista se assemelha às crenças de Adolf Hitler: sentimentos como o
nacionalismo, totalitarismo e o abolicionismo de todo e qualquer ideal de liberdade, individual ou por parte da imprensa.
Em 10 de novembro de 1937, Vargas articulou um golpe de Estado, proclamando-se como líder de um “Estado Novo”,
atitude consequente das diferenças ideológicas que cravaram disputas ferrenhas entre integralistas e comunistas. Entre
aqueles contrários a Vargas, destaca o escritor-político Graciliano Ramos. Baseando-nos nesses arcabouços da história
política e social brasileira, selecionamos a obra Memórias do Cárcere (1953), de Graciliano Ramos, para explorarmos
aspectos que entrelaçam a vida do escritor com a narrativa ficcional, a fim de explicitarmos o autoritarismo getulista,
que, mascarado pelo populismo, é, muitas vezes, ignorado e até mesmo empregado como bandeira ideológica
partidária.

METODOLOGIA
Esta pesquisa faz parte das pesquisas realizadas pelos professores orientadores. Ele pertence ao Grupo de
Pesquisa do CNPq “História da Educação e História Regional no Interior Paulista”, ligado à UFU e trabalha
com um grupo de alunos do Curso de Pedagogia da Unilago, para investigar a produção científica realizada
no espaço-objeto do GP. A orientadora faz parte do Grupo de Pesquisa do CNPq Experiência e
Experimentalismo na Narrativa Contemporânea. Este projeto entrelaça literatura, história e educação. O
método de estudo prevê leituras de textos e apreciação de vídeos sobre o contexto social do período
selecionado. Em seguida, efetuaremos resumos, resenhas, fichamentos. As informações recolhidas serão
material de debate em grupo, enriquecendo projetos envolvidos no processo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Numa perspectiva mais geral, serão consideradas as linhas teóricas apresentadas por Theodor W. Adorno
(1970; 1995; 1998; 2009), Benjamin (1983; 1992) Agamben (2004; 2002), Márcio Seligmann-Silva (2003),
que, em suas reflexões, trataram das catástrofes e suas representações literárias. A fortuna crítica de
Graciliano Ramos será fundamentada em Garbuglio, Bosi e Facioli (1987) e Brainer (1977). A História do
Brasil será pesquisada na obra de Dutra (2012), que nos guiará na descoberta de outras publicações e
pesquisas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscando compreender a história oficial por meio da história ficcional, propõe-se a releitura do próprio texto
histórico, na medida em que muitos livros de História usados no ensino fundamental e médio ainda se
valem dos registros oficiais que podem, muitas vezes, não conter os aspectos que, de fato, constituíram a
história brasileira.
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RESUMO
Borderlands/ La frontera: the new mestiza, de Gloria Anzaldúa: a tradução de uma cultura em xeque.
Esta pesquisa visa analisar a obra Borderlands/ La frontera: the new mestiza, de Gloria Anzaldúa (1987), de expressão
chicana. A literatura chicana, no que concerne à construção do sujeito e da identidade chicanas, haja vista os conflitos
culturais e sociopolíticos que se verificam no espaço chicano desde a época da colonização espanhola. Destaca-se na
literatura chicana sua narrativa de cunho testemunhal híbrido, ou seja, o discurso das personagens apresentam-se
como um testemunho da experiência social em que se misturam as angústias de um sentimento perene de colonização
e os anseios por uma identidade independente, na qual suas tradições culturais possam se manifestar livremente.
PALAVRAS-CHAVE: linguagem híbrida; literatura chicana; tradução cultural; cultura chicana.

INTRODUÇÃO
Em meados dos anos 60 e 70, cultura, literatura e tradução chicanas começaram a se destacar por meio da
voz dos mexicanos que foram para a fronteira dos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Os assim
chamados “chicanos” lutam por seus direitos e contra preconceitos. A literatura chicana é uma das armas
para valorizar essa cultura fronteiriça marcada por hibridismos culturais, conflitos sócio-políticos e culturais.
Com base no livro Borderlands / La frontera: the new mestiza, um romance de cunho testemunhal e híbrido,
da chicana Gloria Anzaldúa, este trabalho analisará o processo da tradução cultural, focalizando as interrelações entre literatura e sociedade.

METODOLOGIA
Num primeiro momento, será realizada a leitura da obra, procurando identificar a presença dos diferentes
registros linguísticos empregados. A leitura do texto será pautada pelo estudo da construção histórica do
espaço social chicano e da gênese da literatura de expressão chicana. Num segundo momento, far-se-á o
fichamento das obras teóricas que embasarão a pesquisa, observando-se que o que se passa no
microcosmo chicano é um processo identificado no macrocosmo ocidental da cultura contemporânea, na
qual se nota um movimento de descentralização social no campo artístico, que posiciona como sujeito de
sua expressão o indivíduo e os espaços localizados à margem da sociedade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A literatura chicana alicerça-se numa narrativa de testemunho, mas a força da obra está na elaboração da
palavra escrita no idioma-bandeira da sociedade chicana, o spanglish, que também resgata a língua
inglesa, a qual, ironicamente, une os chicanos e possibilita-lhes demarcar seu território e identificar o
espaço do dominador-invasor. O processo analítico será fundamentado com a teoria da tradução cultural
(BHABHA, 1998; BENJAMIN, s/d.; RINCÓN, 1999 e BURKE, 2009) e a fortuna crítica da autora será buscada
em Costa; Ávila (2005); Fernandes (2008); Anzaldúa (2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este projeto objetiva analisar o discurso literário da em questão, sob a ótica da tradução cultural, focando a
amplitude dos conflitos da cultura chicana que podem ser descobertos na narrativa, observando-se suas
relações com os discursos sociais e a expressão contemporânea de descentralização e questionamento.
Analisar o hibridismo da língua e da cultura chicana como resultado de uma civilização em processo de
desconstrução/reconstrução, iniciado com a cultura dos povos autóctones da América, em particular a
civilização asteca; depois, com a colonização espanhola e os costumes europeus de origem latina.
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RESUMO
O câncer de esôfago tem impacto relevante no metabolismo do hospedeiro, sendo que a maioria dos pacientes
acompanhados durante o tratamento apresenta quadro de desnutrição. A etiologia clinica da diminuição energética
adquirida é reconhecida devido às implicações de anorexia, náuseas, obstrução mecânica do trato gastrointestinal,
disfagia frequente, odinofagia retroesternal, dor epigástrica. Este estudo tem como objetivo levantar a incidência de
desnutrição em pacientes acometidos por esta patologia, através dos dados obtidos dos prontuários médicos. Em se
tratando de pacientes com diferentes modalidades de intervenção médica o risco nutricional é um preditor de morbi ou
mortalidade. Será realizada uma analise de retrospectiva da Avaliação Subjetiva Global de pacientes que já foram
diagnosticados com câncer de esôfago no hospital de Base Funfarme - FAMERP (Faculdade de Medicina de São Jose
do Rio Preto).
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasia, Desnutrição.

INTRODUÇÃO
O câncer pode ser definido como uma enfermidade multicausal crônica, caracterizada pelo crescimento descontrolado
de células representando mais de cem doenças. É, atualmente, um problema de saúde pública mundial, não somente
pelo aumento de suas prevalências, mas também pelos investimentos em ações abrangentes nos diversos níveis de
atuação. Segundos os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente o câncer atinge pelo menos nove
milhões de pessoas, sendo hoje a segunda causa de morte na maioria dos países. De acordo com o Instituto Nacional
do Câncer (INCA) o câncer de esôfago é considerando como a terceira neoplasia mais comum no trato gastrintestinal,
situando-se entre as dez neoplasias mais prevalentes no mundo é o sexto mais comum, e um dos mais letais em região
de baixa renda. Tal enfermidade é mais frequente em pessoas do sexo masculino, com idade acima de 50 anos, e em
mulheres esta em 15° lugar, e esta intimamente relacionada ao consumo excessivo de álcool e tabaco. A Desnutrição
Proteica Energética (DPE) em pacientes com Câncer de Esôfago (CE) pode ocorrer em até 80% dos casos. No que se
refere ao estado nutricional destes pacientes, a perda de peso relacionada ao câncer é bem conhecida pelo fato de
contribuir para a piora do bem estar do paciente, redução da tolerância às drogas antineoplásicas e piora do
prognóstico. É caracterizada por situações de perda ponderal e de massa magra, que vem acompanhada de alterações
na ingestão energético-protéica, disfagia, odinofagia, xerostomia, obstipação intestinal, náuseas, vômitos, diarréia,
sensação de empachamento ou plenitude pós-prandial, comprometimento funcional e também alterações metabólicas
sistêmicas.

METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento de dados em prontuários de pacientes atendidos na enfermaria de câncer do
Hospital de Base , especificamente no Serviço de Nutrição e Dietética. Após a autorização do hospital, os
dados dos prontuários foram reunidos em um formulário elaborado pelo pesquisador e, posteriormente,
analisados tendo como base as referências científicas e clínicas sobre diagnóstico, condições clínicas,
dados bioquímicos, informações sobre a dieta, fatores sociais e ambientais relacionados à incidência,
diagnóstico e tratamento desta patologia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram utilizados nessa pesquisa 184 prontuários de pacientes com neoplasia de esôfago. Destes 162
pacientes são homens e 22 mulheres, com idade entre 40 a 90 anos. Em 74% dos prontuários há
informações indicando que os pacientes eram fumantes e 64% etilistas, fatores socioambientais
relacionados com a incidência deste tipo de patologia, conforme revelaram os estudos utilizados para
compor o referencial teórico deste trabalho. A Avaliação Subjetiva Global também foi avaliada. Através
desta, constatou-se que 17% dos pacientes estavam eutróficos, 14% apresentavam risco nutricional, 28%
apresentavam desnutrição leve ou moderada e 41% em desnutrição grave.

CONCLUSÃO
Este trabalho teve como intuito demonstrar que o consumo de álcool e cigarro são fatores associados ao
aparecimento de câncer de esôfago na população. É uma patologia onde há predominância de desnutrição
e perda grave de peso por parte do paciente. A atenção à conduta dietoterápica, pelos profissionais de
Nutrição, se faz extremamente importante e necessária, seja no auxílio ao tratamento e recuperação, seja
como cuidado paliativo a estes indivíduos, tendo em vista o tratamento humanizado em pacientes terminais .
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RESUMO
Com a prevalência crescente das doenças crônicas não transmissíveis, houve um aumento na procura do
profissional Nutricionista visando à reeducação alimentar. Estudos para analisar um possível aumento da procura por
este profissional de saúde se fazem necessários atualmente, para confirmar a importância e valorizar a atuação junto
àqueles que buscam, cada vez mais, orientações para a manutenção da saúde, da qualidade de vida e até mesmo da
estética corporal. O presente trabalho aborda uma série de tópicos para entender qual o real motivo da procura. Foram
analisados os prontuários de atendimento da Clínica Escola da Faculdade União dos Grandes Lagos (UNILAGO),
referentes aos anos de 2011, 2012 e como material de apoio serão utilizados artigos científicos e livros relacionados à
nutrição.
PALAVRAS-CHAVE: Perfil nutricional, profissional nutricionista, atendimento em clínica

INTRODUÇÃO
Com o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade,
hipertensão arterial, diabetes e dislipidemias, em função do aumento da prevalência de pessoas com
excesso de peso no Brasil, cresce a demanda por serviços nutricionais ambulatoriais. Os aspectos
históricos sobre a configuração do nutricionista e da nutrição clínica permitem salientar ainda que, a partir
da década de trinta e nas duas seguintes, com o desenvolvimento e consolidação do capitalismo na
América Latina, despontou-se também a capitalização do setor saúde, que culminou com necessidade da
especialização em saúde tem sido um dos aspectos marcantes no panorama histórico de países com
significativo desenvolvimento socioeconômico ao longo desse século, a exemplo do Brasil.O consultório é
uma das áreas de atuação do nutricionista, nesse campo de trabalho o profissional utiliza vários meios para
avaliar o estado nutricional de seus clientes. A regulamentação da Lei 8.234 de 17 de Setembro de 1991
assegura novas importantes conquistas para os nutricionistas clínicos onde a prática liberal em consultórios
de fato uma prática emergente em várias regiões. (PINTO e SILVA, 2012).

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória, na qual dados de prontuários de pacientes atendidos por
Nutricionistas na clínica-escola da União das Faculdades dos Grande Lagos, referentes aos anos de 2011 e
2012, foram colhidos para quantificar o número de consultas e sua evolução, e para avaliar do perfil destes
pacientes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De 114 pacientes que procuraram atendimento nutricional no ano de 2011, apresentaram IMC (Índice de
Massa Corporal) de 2% com baixo peso , 28%eutróficos, 23% com sobrepeso e 47% obesos.De 104
pacientes que procuraram atendimento nutricional em 2012,verificou-se que, ainda de acordo com a
classificação do IMC2 % abaixo do peso, 29% eutróficos, 24% com sobrepeso e 45% estão obesos.Nos
estudos encontrado, percebe-se que a alta demanda pelo atendimento nutricional aconteceu devido ao
excesso de peso. Esse quadro reflete inter-relação entre estas duas condições, pois o ganho de peso na
vida adulta está relacionado a ansiedade, normalmente, adquirida devido à restrições alimentares rígidas
e/ou à depressão, pois devido ao excesso de peso, o paciente fica mais propenso a realizar dietas e
regimes, que se mal conduzida, parece desencadear transtornos de humor. Tais sentimentos estão mais
ligados com a preocupação constante com o emagrecimento e aos obstáculos culturais. Por outro lado,
indivíduos ansiosos em geral, comem mais como forma de recompensa, a sensação, e este fato, aliado ao
sedentarismo, propicia o ganho de peso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O perfil de pacientes que procuram atendimento nutricional em clínica é de uma população de
obesos, com o principal motivo da procura do nutricionista é perda de peso com um alto consumo de sal e
óleo durante o mês e as patologias são relacionadas ao excesso de peso.
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RESUMO
A obesidade é vista como um problema de saúde pública, tornando-se alvo de estudos e pesquisas cujo foco principal é
o diagnóstico precoce da patologia. Apesar de poder instalar-se em qualquer época da vida de um indivíduo, acredita-se
que a obesidade tem seu ponto crítico na adolescência. Adolescentes obesos têm maiores chances de se tornarem
adultos obesos, com consequentes riscos de evoluir para doenças associadas. Portanto, a intervenção para a
prevenção da obesidade em adolescentes deve ter como foco na orientação nutricional para a prática de uma
alimentação saudável e atividade física. Esta pesquisa teve por objetivo investigar a prevalência da obesidade na faixa
etária de adolescentes através de avaliação antropométrica e o questionário de frequência alimentar. Constatou-se que
23% da amostra esta classificada com obesidade/sobrepeso.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, adolescência, saúde e alimentação saudável.

INTRODUÇÃO
A obesidade na adolescência vem sendo, há muitos anos, motivo de pesquisas por estudiosos do mundo
inteiro e é considerada a patologia nutricional que mais cresce no mundo e de difícil tratamento. Pesquisas
mostram que adolescentes não estão se engajando em comportamentos de prevenção da obesidade nos
níveis recomendados, contribuindo para a crescente prevalência de sobrepeso e obesidade. Definir uma
adolescência saudável implica não só um olhar sobre os comportamentos e condições relativas a este
período de vida, bem como sobre os comportamentos que funcionarão como antecedentes condicionadores
de uma vida adulta saudável. Os estilos de vida na idade adulta são, em larga escala, o produto do
desenvolvimento durante a adolescência. A identificação dos hábitos não saudáveis e das suas causas é
imprescindível controle, visando a um melhor controle das doenças crônicas na vida adulta. Com o objetivo
de verificar a prevalência de obesidade/sobrepeso e hábitos alimentares em adolescentes, de uma escola
municipal do município de Ubarana-SP, foi realizado este estudo.

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo exploratório, com uma amostra de 30 adolescentes com idade média de 10 a 13
anos, sendo estes da escola pública “E.M. Prof. João Dionísio” do município de Ubarana/SP. Foram
submetidos à avaliação antropométrica. 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 em
baixo peso, eutróficos, sobrepeso e obesidade, 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) com 52% da amostra, através do qual foi utilizada uma lista de alimentos
consumidos pelos adolescentes em ambiente doméstico, visando uma análise da alimentação diária.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Do total de 31 adolescentes avaliados, 65% foram do sexo feminino e 35% do sexo masculino. De acordo
com a faixa etária, 45% encontravam-se com 11 anos. A prevalência de sobrepeso e obesidade encontrada
foi de 20% e 3% respectivamente. Tal situação nos mostra que a um problema alarmante nesta amostra,
uma vez que os índices encontrados foram à cima do esperado. Comparando estas com as estimativas
detectadas pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, 2008-09) para adolescentes de 10 a 19 anos de
idade, a frequência de excesso de peso (21,7 e 19,4%) e obesidade (5,9 e 4,0%) tem valores elevados.
Contudo na presente pesquisa (18 e 20%) dos adolescentes apresentaram sobrepeso e apenas (9,0%) do
sexo masculino apresentou obesidade enquanto no sexo feminino isto não foi detectado, visto que há um
risco aumentado de persistirem na vida adulta. Os resultados do QFA mostraram a prevalência de 25% de
açucares e 9% de gorduras no consumo diário, situação que se assemelha ao estudo realizado por
Andrade, Pereira e Sichieri (2003), onde os resultados atingiram valores de 22.5% de açucares e
13.4%gorduras, estando estes diretamente relacionados com a classificação de sobrepeso e obesidade dos
adolescentes estudados.

CONCLUSÂO
A pesquisa mostra que há uma relação entre a ingesta inadequada de açúcares e gorduras e a
classificação de sobrepeso e obesidade em adolescentes. Cabe ao profissional de Nutrição conhecer,
divulgar e criar formas de intervenção, pautando a sua prática principalmente em Educação Nutricional,
atuando na prevenção desta patologia que tem tomado uma grande proporção nos dias atuais.
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RESUMO
No Brasil a transição nutricional vem ocorrendo não só na população adulta, mas em crianças e adolescentes, com
aumento da obesidade em idades cada vez mais precoces. Tal fato tem sido motivo de preocupação e desafio para
profissionais da saúde e pesquisadores, já que o aumento da sua presença na população infantil é observado em
diferentes partes do mundo e acarreta consequências negativas para a saúde e qualidade de vida. De acordo com as
diretrizes do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, é necessário incentivar o espaço escolar como ambiente
para a educação nutricional de crianças, a fim de contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis, além de
inserir a alimentação e nutrição no conteúdo programático nos diferentes níveis de ensino. Apresentar uma proposta de
alimentação balanceada, com alimentos selecionados e com propriedades funcionais para melhoria da merenda
escolar, proporcionando benefícios na vida tanto física como mental das crianças. O trabalho foi desenvolvido através
de revisão bibliográfica a partir de livros, legislação, artigos científicos e periódicos indexados em banco de dados de
bases eletrônicas. Também foram feitas as análises em um cardápio semanal de uma escola do município de São José
do Rio Preto/SP a fim de apresentar uma sugestão de uma melhoria no mesmo visando atender às recomendações
para macro e micronutrientes e alimentos funcionais.
Palavras chave: Composição Alimentar, Cardápio Escolar, Alimentação Escolar e Infância.

INTRODUÇÃO
No Brasil a transição nutricional vem ocorrendo não só na população adulta, mas também em crianças e adolescentes,
com aumento da prevalência da obesidade em idades cada vez mais precoces (CARVALHO, 2006), Tal fato tem sido
motivo de preocupação e desafio para profissionais da saúde e pesquisadores, já que o aumento da sua presença na
população infantil é observado em diferentes partes do mundo e acarreta consequências negativas para a saúde e
qualidade de vida neste estágio e em fase futuras. Pesquisa sobre Padrões de vida, realizada em 1996/97 nas regiões
Sudeste e Nordeste do país, verificou-se aumento de prevalência de sobrepeso e obesidade de 4,1% para 13,9% em
crianças e adolescentes entre seis a 18 anos. Este aumento foi significativamente maior nas regiões urbanas e em
grupos de maior poder socioeconômico(CARVALHO, 2006). Fo observadas mudanças negativas no padrão alimentar
da população brasileira, com incremento do consumo de alimentos industrializados ricos em açúcares e gorduras e com
pouca quantidade de carboidratos complexos e fibras, tendo uma perda no consumo de produtos naturais. Além disso,
hábitos alimentares adquiridos na infância tende a se solidificar na vida adulta, tornando-se importantes as medidas de
promoção de modos de vida saudáveis neste estágio da vida (. Segundo Cantelli (2009). As deficiências alimentares
em crianças levam ao crescimento deficiente, aumentam a vulnerabilidade ás infecções, promovem deficiências no
processo de maturação do sistema nervoso, no desenvolvimento mental e intelectual, provocando desequilíbrios
morfológicos e funcionais os quais, dependendo da intensidade da duração poderão ser irreversíveis. Segundo dados
da UNICEF, a deficiência de ferro afeta lactentes e pré-escolares em todo o País, além da ocorrência de hipovitaminose
A, que também é observada no Brasil.

METODOLOGIA
Estudou-se as necessidades nutricionais na infância, além de analisar os componentes do cardápio da
merenda escolar do Município de São José do Rio Preto/SP, para posteriormente tabular os valores de
macro e micronutrientes oferecidos pelo cardápio para em seguida propor melhorias .

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados a composição nutricional dos cardápios, tanto no valor energético e seus macro e
micronutriente como Carboidratos, Proteínas, Lipídios, Colesterol, Fibras, Sódio, Cálcio e Ferro, do cardápio
oferecido mostrou que as recomendações de Macro e micronutrientes não estavam de acordo com o
recomendado pela OMS, enquanto o cardápio proposto mostrou- se estar de acordo com essas
recomendações.

CONCLUSÃO
Foi concluído que o cardápio oferecido pela rede pública municipal de ensino não está de acordo com o
recomendado, assim apresentou-se uma proposta de alimentação escolar balanceada, composta de
alimentos funcionais, proporcionando melhorias tanto na infância como na vida adulta dos estudantes da
rede pública do Município de São José do Rio Preto/SP.
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RESUMO
Atualmente observa-se um aumento considerável de crianças com sobrepeso e até mesmo obesidade, devido
às mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares. Baseado nisso esse estudo irá relatar diferenças no padrão
alimentar e no conhecimento nutricional das crianças, tendo como base as condições socioeconômicas.
PALAVRAS-CHAVE: Crianças; Mudança de hábitos alimentares; Padrão Alimentar.

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 (ENES; SLATER, 2010). 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). OBJETIVOS: Identificar o padrão alimentar de
crianças com idade de cinco anos de uma escola da rede publica e uma da rede privada, no município de
São José do Rio Preto e comparar possíveis diferenças de hábitos alimentares entre elas.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo exploratório, realizado com 50 crianças de 05 anos, sendo 25 matriculadas
em uma escola da rede pública e 25 da rede privada. Para avaliação dos hábitos alimentares e freqüência
de consumo de alimentos, foi utilizado um Questionário de Perfil Nutricional e um de Escala Hedônica. Os
dados foram tabulados e os resultados foram avaliados em médias simples para apresentação em tabelas.
Para a realização deste estudo, foi solicitada a autorização dos diretores das escolas. Os dados foram
recolhidos somente após consentimento e autorização dos pais através do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesse estudo observou-se que 54% das crianças gostam dos alimentos do grupo das hortaliças,
enquanto que 89,3% consomem alimentos do grupo dos açucares e gorduras. O consumo inadequado de
alimentos pode comprometer seu crescimento e desenvolvimento, com consequências permanentes. Na
infância, os bons hábitos alimentares devem ser estabelecidos e deverão continuar na adolescência e idade
adulta, pois a prevenção de algumas doenças degenerativas do adulto deve começar na infância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos anos houve mudanças nos padrões alimentares das famílias, com aumento no
consumo de fast-foods e refeições pré-preparadas. A avaliação do consumo alimentar pode ser utilizada
como indicador indireto do estado nutricional, capaz de detectar situações de risco na alimentação das
crianças. O conhecimento da ingestão de nutrientes permite que se estabeleça o diagnóstico nutricional
com o objetivo de promover as mudanças desejáveis no comportamento alimentar, auxiliar no planejamento
e definir políticas de saúde pública e de ações de intervenção.
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RESUMO
A alimentação e nutrição são ações e etapas com significados diferentes, mas se relaciona, a nutrição é o processo que
se inicia após o processo de alimentação. A sarcopenia é uma das principais mudanças fisiológicas no processo de
envelhecimento, é a diminuição da massa muscular em idosos. À medida que a população envelhece, aumenta a
procura por instituições para idosos e o Brasil não está estruturalmente preparado para receber essa demanda. A
avaliação do estado nutricional é um processo contínuo, dinâmico que permitirá identificar e os desvios nutricionais e
possibilitar intervenções adequadas. Índice de Massa Corpórea é um indicador simples do estado nutricional, é a divisão
entre o peso atual pela estatura ao quadrado, resultando em um valor expresso em kg/m². Foram avaliados 26 idosos,
constituído de 12 do sexo masculino (46,2%) e 14 do sexo feminino (53,7%). A média de idade foi de 70 anos para as
mulheres e 80 anos para os homens.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação nutricional, idosos, instituições de longa permanência.

INTRODUÇÃO
Segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), são considerados idosos os indivíduos com faixa
etária acima de 60 anos. A legislação brasileira, em concordância com a OMS, segundo a Lei nº 842/94 em seu artigo
2º, Parágrafo único, diz que “são considerados idosos as pessoas maiores de 60 anos, de ambos os sexos, sem
distinção de cor, raça e ideologia”. O Brasil mostra sua preocupação crescente em relação à promoção de saúde na
população idosa, que aumenta em todo o mundo, destaca Valentim (2012). A sarcopenia é uma das principais
mudanças fisiológicas no processo de envelhecimento, é a da diminuição da massa muscular em idosos. Atualmente,
muitos idosos desprovidos de seus familiares procuram as instituições asilares pela certeza de estarem em um local
onde serão cuidados por profissionais capacitados, garantindo sua segurança e saúde. Dentro das instituições pode
haver desconhecimento sobre fatores de risco para a disfagia e aspiração, o que aumenta o risco de saúde dos
residentes. O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741,2003, é destinado à regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a sessenta anos. Dentre esses direitos incluem-se a alimentação. Se o idoso ou seus familiares
não possuírem condições econômicas de prover o sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da
assistência social. O objetivo foi avaliar o perfil nutricional dos idosos institucionalizados, através de avaliação
antropométrica e coletar e avaliar os dados relacionados às condições clínicas dos internos . Foi realizada uma pesquisa
exploratória e quantitativa, com dados coletados nos meses de agosto e setembro de 2013, na instituição Lar
Esperança, situada à Rua Edson Pupin, nº 651, no Bairro Santo Antônio, na cidade de São José do Rio Preto. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da União das Faculdades dos Grandes Lagos – Unilago. A população da
pesquisa foi composta por 30 indivíduos institucionalizados residentes e centro dia na instituição, porém apenas 26
aceitaram a avaliação, a amostra foi constituída por indivíduos que aceitaram participar da pesquisa, todos com o
consentimento dos familiares, com a devida assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi
utilizada uma balança eletrônica, tipo portátil, com indicador máximo de 180 kg. Foi utilizado estadiômetro portátil. O
diagnóstico nutricional foi realizado segundo o IMC (peso/altura²).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através de avaliação antropométrica realizada nos idosos do Lar Esperança, que as mulheres apresentaram o maior
quadro de sobrepeso e obesidade, porém isso na maioria dos casos relaciona-se à gordura abdominal presente nas
mulheres, em proporção maior que nos homens. O sexo feminino apresentou um quadro de obesidade de 20%ra
nenhum apresentado pelos homens e sobrepeso de 3% para nenhum caso em relação aos homens. Já o número de
desnutridos apresentou um número equivalente entre homens e mulheres 23% para ambos os sexos. Segundo estudo
realizado por Maciel, Oliveira & Tada (2008) verificou-se, que no sexo masculino, uma menor diferença entre o estado
nutricional adequado (34%) e o estado nutricional inadequado (66%), sendo 45% em risco nutricional e 21%
desnutridos. Por outro lado, no sexo feminino essa diferença apresentou-se maior, com a frequência, para o estado
nutricional adequado, de 20% e para o estado nutricional inadequado de 80% (60% em risco nutricional e 20% de
mulheres desnutridas). Diante dos resultados obtidos deve-se levar em consideração o fato de o idoso estar sempre em
constante mudança de cuidadores, longe dos familiares e do seu ambiente habitual, observou-se que alguns idosos tem
dificuldades ou se recusam a receber a alimentação. No entanto a maioria tem boa aceitação da dieta oferecida. A
instituição tem a preocupação no que diz respeito aos que apresentam risco nutricional oferecendo cuidados paliativos
como adição de suplementação. Em estudo recente Camarano & Kanso (2010), destaca o problema encontrado na
rotina asilar foi que muitos idosos dormiam logo após a refeição. Deitar após a refeição pode ocasionar uma lentidão no
trânsito esofágico, o que favorece a ocorrência do refluxo gastresofágico nessa população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que diante dos dados colhidos e dos resultados obtidos através de pesquisa realizada em instituição para
idosos. O idoso deve receber uma atenção adequada em relação ao tratamento nutricional, principalmente no que diz
respeito ao controle alimentar, cuidados esses devem ser relevantemente respeitados para que se evite um grande
número de pessoas nessa faixa etária, possam aumentar o seu risco nutricional, ou até mesmo de riscos de doenças
cardiovasculares e doença vascular cerebral, devido ao excesso de peso e/ ou estado nutricional inadequado.
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RESUMO
O envelhecer, no seu conceito, é um processo normal que acomete a todas as pessoas; porém, associadas a este
processo estão as sucessivas perdas em função do declínio do ritmo biológico e estas perdas terão uma relação direta
na forma de se alimentar deste idoso A diminuição na percepção do sabor dos alimentos na terceira idade pode levar à
inapetência e à má alimentação. Tendo em vista a existência de alterações gustativas no envelhecimento, a presente
pesquisa teve como objetivo avaliar a relação do quinto gosto (umami) na percepção do paladar de idosos. Através de
testes sensoriais, amostras de soluções padrão foram oferecidas aos voluntários (julgadores não treinados) para o
reconhecimento dos gostos básicos (doce, amargo, ácido, salgado e umami). Em seguida, amostras de preparações
(caldo de legumes com frango e torta de legumes), elaboradas com e sem realçador de sabor (alga Kombu), foram
oferecidas para verificar se estes julgadores seriam capazes de identificar a diferença entre elas e se a preparação,
elaborada com a alga, seria indicada como a mais saborosa (ou com o sabor mais acentuado).
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Paladar, Realçador, Kombu.

INTRODUÇÃO
De acordo com pesquisas recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, o crescimento da população
de idosos, em números absolutos e relativos, é um fenômeno mundial e está ocorrendo em um nível sem precedentes.
Nesta perspectiva, o estudo e o conhecimento do processo de envelhecimento ganharam interesse considerável nos
dias atuais. Dessa maneira, esforços têm sido dirigidos no sentido de serem identificados os fatores que propiciam um
envelhecimento sadio. A idade avançada dificulta a identificação do odor e do gosto dos alimentos, e isso se deve às
modificações de ordem fisiológica. Muitas dessas alterações são progressivas, ocasionando efetivas reduções na
capacidade funcional, desde a sensibilidade para os gostos primários até os processos metabólicos do organismo. O
oferecimento de alimentos ricos em umami (ricos em umami ou em glutamato monossódico...?) podem contribuir para a
dieta dos idosos ao torná-la mais saborosa e agradável. Dentre os alimentos ricos em glutamato monossódico,
substância que realça o sabor doa alimentos, está a alga Kombu, muito utilizada pelos japoneses em preparações
locais.

METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa experimental e bibliográfica, realizada na União das Faculdades dos
Grandes Lagos - UNILAGO, da cidade de São José do Rio Preto. Contou com a participação de 20 idosos do grupo da
terceira idade da Universidade Estadual Paulista “Julio Mesquita Filho” Câmpus de São José do Rio Preto - (UNATI) e
da comunidade externa, que, após esclarecimentos, concordaram em participar dos testes sensoriais. Foram oferecidas
dez amostras de soluções “padrão” (diluições diferentes de água com cloreto de sódio, ácido cítrico, sacarose, café sem
açúcar, glutamato monossódico) e o julgador teve reconhecer os gostos doce, amargo, ácido e salgado (dependendo do
limiar de percepção de cada um). Em seguida, preparações elaboradas em duplicata, com e sem a alga Kombu (caldo
de legumes com frango e torta de legumes) foram oferecidas aos mesmos julgadores, conforme a metodologia dos
testes de comparação pareada e escala hedônica estruturada de cinco pontos (1 para desgostei muitíssimo, 2 para
desgostei muito, 3 para não gostei e nem desgostei, 4 para gostei moderadamente e 5 para gostei muitíssimo), para
verificar uma possível identificação de diferença no sabor das amostras e, por fim, se aquela que continha o realçador
de sabor seria bem aceita pelos idosos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa 20 idosos, com idades entre 60 e 81 anos. Do total dos participantes 57,14% se encontram na
faixa etária entre 60 e 70 anos e 81% são do sexo feminino. Quanto aos hábitos que poderiam interferir na perda da
sensibilidade do paladar, dois provadores declararam-se fumantes e um declarou que faz uso regular de bebidas
alcóolicas. Todos relataram que utilizam medicamentos para controle da Hipertensão Arterial Sistêmica. Os resultados
dos testes revelaram que as diluições mais reconhecidas no teste de identificação dos gostos básicos foram aquelas
que continham 0,08% de cloreto de sódio (salgada - solução mais diluída), 0,08% de sacarose (doce - solução mais
diluída), respectivamente. A solução menos reconhecida foi aquela que continha ácido cítrico a 0,02% (ácida - solução
mais diluída). Constatou-se que a percepção dos gostos realmente diminui com a idade do indivíduo.Com relação aos
resultados dos demais testes verificou-se que 76,2% identificaram o caldo de legumes com alga Kombu como sendo o
mais saboroso e que torta de legumes, também preparada com a alga, foi aceita por 100% dos julgadores (todas as
notas foram acima de 4).

CONCLUSÃO
Foi evidenciado que, com a evolução do envelhecimento do corpo, ocorre uma diminuição no paladar e sua
sensibilidade fica prejudicada em relação aos gostos primários. Para melhorar a alimentação daqueles idosos que
apresentam dificuldade de reconhecer os gostos e deixam de se alimentar em quantidade e qualidade necessárias, é
indicado o uso de alimentos com realçadores naturais de sabor, inclusive, como substitutos do sal e, deste forma,
manter a ingestão alimentar adequada e evitando a desnutrição nesta fase da vida. Mais estudos sobre este tema são
necessários e urgentes dado ao crescimento da população de idosos no Brasil. Cabe ao Nutricionista, conhecer,
divulgar e desenvolver formas de melhorar a qualidade da alimentação para este público.
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RESUMO
Particularmente, o período pré-escolar é decisivo em termos de formação de hábitos alimentares. Assim o mais
precocemente possível, é importante estimular o consumo de uma alimentação variada e equilibrada, incentivar a
criança a se alimentar sozinha, oferecer local adequado para realizar as refeições, afim de que identifique o sabor, a cor
e a textura de cada alimento
A presente pesquisa teve como objetivo avaliar o consumo alimentar e o estado nutricional de pré-escolares e em
seguida compará-los, avaliando se atende às necessidades nutricionais destas crianças. Foi utilizado calculo do
cardápio diário no período escolar e para a avaliação antropométrica foram avaliados peso e altura, e classificados
conforme as curvas de crescimento. Identificou-se que em uma das creches 50% das crianças apresentaram risco de
sobrepeso e na outra a maioria das crianças foram classificadas como eutróficas. Com resultados em mãos foi sugerido
às escolas uma orientação de consumo alimentar com seis refeições diárias e adequadas com relação às quantidades
de macro e micronutrientes.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação na Escola, Recomendações Nutricionais para Crianças, Avaliação Nutricional Infantil.

INTRODUÇÃO
Na tentativa de combater os agravos nutricionais nas crianças brasileiras, o mais antigo programa social do
governo federal, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), na área de alimentação e nutrição, vem
buscando promover a segurança alimentar e nutricional por meio da formação de hábitos alimentares saudáveis,
promoção de crescimento e desenvolvimento das crianças e melhoria na aprendizagem e rendimento escolar. A
avaliação de o padrão alimentar e a adequação das necessidades nutricional das crianças em idade pré-escolar são de
primordial importância e interesse, em face de relevância da composição da dieta infantil para manutenção de um
estado nutricional adequado. Doenças carênciais, como anemia ferropriva, deficiência de vitamina A e desnutrição,
estão epidemiologicamente ligados à faixa etária. Tanto as creches quanto as escolas desempenham papel
fundamental na formação de hábitos de vida das crianças, sendo também responsável pelo conteúdo educativo global,
inclusive do ponto de vista nutricional. A alimentação escolar, tanto na rede pública quanto na rede privada, tem como
objetivos: suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, melhorar a capacidade no processo ensinoaprendizagem e formar bons hábitos alimentares. O presente estudo tem como objetivo avaliar o consumo alimentar de
pré-escolares em creches municipais e identificar as quantidades de Carboidrato, Proteína, Lipídio, Ferro, Calcio,
Fibras, Vitaminas A e C, e relacionar com as recomendações de ingestão diárias.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de campo realizado em duas creches municipais dos municípios de Palestina e São
José do Rio Preto, com crianças com idades entre 1 a 4 anos. Foi realizada a Avaliação Nutricional em 186
crianças das quais todas consumem a merenda escolar. Para a classificação nutricional foram analisados
Peso por Idade, Estatura por Idade, Peso por Estatura e IMC por idade. Foi identificada a oferta alimentar
para as crianças nas duas creches, através de análise dos cardápios e suas preparações. A composição
nutricional (Carboidrato, Proteína, Lipídio, Ferro, Cálcio) foi calculada com base na Tabela Brasileira de
Composição de Alimentos - TACO, e comparada com às recomendações do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cardápio da merenda escolar, sob responsabilidade das entidades executoras, deve ser programado de
modo a suprir, no mínimo, 15% das necessidades nutricionais diárias dos alunos beneficiados, essa
proposta do PNAE é baseada na Recommended Dietary Allowances (NRC, 1989), sendo também as
mesmas recomendações referidas na Portaria n° 33 da Agência Nacional de Vigilância Nacional. De todas
as crianças participantes da pesquisa, 40% apresentaram risco de Sobrepeso e Obesidade, que são
resultados de um alto valor de carboidrato e lipídio ingeridos, ultrapassando as recomendações diárias,
tanto no ambiente escolar e, provavelmente, na alimentação familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma avaliação do consumo alimentar de pré-escolares é fundamental para se ter um conhecimento do que
é oferecido nas creches municipais, quanto às necessidades diárias recomendadas. Este tipo de pesquisa é
de extrema importância não só como diagnóstico, mas principalmente como subsídio para a divulgação da
real situação deste público e direcionar a prática dos profissionais de Nutrição, educadores, pais e
responsáveis em prol de uma melhoria na alimentação e nutrição da população em geral .
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RESUMO
Tendo em vista o número crescente de sobrepeso e obesidade na população mundial e o aumento de Doenças
Crônicas Não Transmissíveis, fazem-se necessários estudos sobre o comportamento alimentar da população. Diante
deste fato nesse trabalho foi realizada a avaliação Nutricional de Policiais Militares, do Comando de Policiamento
Interior Cinco, da cidade de São José do Rio Preto. Foi avaliado Índice de Massa Corporal, a circunferência da cintura, e
aplicado um Questionário de Identificação e Avaliação do Perfil, juntamente com um Questionário de Frequência
Alimentar (QFA). Após a avaliação dos dados obtidos, como proposta de uma intervenção em Educação Nutricional,
será desenvolvida palestra sobre Alimentação e Nutrição na Prevenção de Sobrepeso, Obesidade e Doenças Crônicas
Não Transmissíveis para os integrantes da amostra avaliada. Até o momento os resultados apontam que 73% da
amostra encontram-se acima do peso. Em contradição a esses resultados, 77% da amostra tem a percepção de que a
sua alimentação é saudável, o que evidencia a falta de informação e reforça a importância de orientação nutricional.
Outros dados ainda estão sendo analisados e a elaboração da orientação esta em desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Antropométrica, Policiais Militares, Rio Preto.

INTRODUÇÃO
É expressivo o aumento dos índices de doenças e agravos não transmissíveis, presentes na sociedade atual.
O perfil da população brasileira é caracterizado pela coexistência de doenças provocadas pelo excesso alimentar
causando agravos nutricionais como sobre peso e obesidade que se tornam preocupantes visto que estão relacionados
a elevada incidência dessas doenças e um dos importantes fatores que pode ser relacionado a este fato é a mudança
dos hábitos alimentares, com a valorização de alimentos industrializados que, em geral, contêm alta densidade calórica,
bem como altos teores de sódio e de outros aditivos alimentares que propiciam o aparecimento das Doenças Crônicas
não Transmissíveis. A obesidade definida como índice de massa corporal de 30 kg/m² ou mais alto é causada por uma
ingestão de energia relativamente alta e um estilo de vida sedentário. Este problema levou a Organização Mundial de
Saúde a classificar a obesidade como uma nova síndrome mundial. O estabelecimento de guias de alimentação e
nutrição saudável tem por base o reconhecimento de que um nível ótimo de saúde depende da nutrição. Avaliação
nutricional consiste em um conjunto de ações e procedimentos que tem por objetivo diagnosticar a magnitude, a
gravidade e a natureza dos problemas nutricionais, identificar e analisar seus determinantes, com a finalidade de
estabelecer medidas de intervenção adequadas. A presente pesquisa buscou avaliar o perfil nutricional da amostra
escolhida e a partir dos resultados obtidos, desenvolver um trabalho de orientação nutricional, visando à adoção de
hábitos e estilos de vida saudáveis para prevenção e/ou tratamento de obesidade e doenças crônicas não
transmissíveis.

METODOLOGIA
O estudo vem sendo realizado em um dos Comandos de Policiamento do Interior, localizado em
São Jose do Rio Preto – São Paulo, com 30 Policiais Militares do gênero feminino e masculino, entre 30 e
49 anos. Foi aplicado, até o momento, um Questionário de Identificação e Avaliação de Perfil e um QFA,
seguidos de aferição de medidas de peso e estatura, para o cálculo do IMC, e a medida da circunferência
da cintura para classificar quanto ao possível risco de doenças relacionadas. Como retorno e orientação aos
indivíduos estudados, será elaborada uma palestra sobre Alimentação Saudável.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Na fase adulta faz-se necessária uma adequação na alimentação diária para prevenir doenças
associadas. Verifica-se, na maioria dos estudos consultados, que indivíduos que executam atividades
administrativas são mais sedentários, uma vez que este tipo de serviço contribui para pouca movimentação
e acúmulo de peso. Assim como os dados que foram obtidos na presente pesquisa e que estão sendo
avaliados, a literatura aponta para um risco de doenças associadas à má alimentação nesta população.
Outros fatores como dieta inadequada em quantidade e qualidade, alto consumo de alimentos proteicos e
gordurosos e o consumo regular de bebidas alcóolicas são determinantes para o quadro de sobrepeso e
obesidade nesta população.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
A pesquisa já aponta de acordo informações obtidas na Avaliação Antropométrica e Questionário de
Identificação e Avaliação do Perfil, para um quadro de sobrepeso na amostra estudada, como consequência
de uma alimentação inadequada e hábitos pouco saudáveis, como o sedentarismo. Serão ainda avaliados
os dados obtidos no QFA.
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RESUMO
A adolescência é um período no qual ocorrem diversas transformações fisiológicas e psicossociais. O ambiente
facilita o acesso a diversas informações, muitas vezes, sem embasamento científico que, aliado a ausência da
promoção da educação nutricional nas escolas, podem resultar na formação de hábitos alimentares prejudiciais ao
indivíduo. O presente trabalho tem como objetivos avaliar possíveis transtornos alimentares em adolescentes de ambos
os sexos, e o impacto na qualidade de vida dos mesmos; relacionar estes possíveis transtornos com a incidência de
patologias associadas; promover informações para orientar os pais e os próprios adolescentes sobre os malefícios
dessas doenças. Serão feitas a coleta de medidas antropométricas e a aplicação de um Teste de Atitudes Alimentares
(EAT 26). Após as análises dos resultados serão elaboradas as orientações nutricionais aos possíveis adolescentes
detectados com transtornos alimentares, promovendo a recuperação da saúde e da qualidade de vida dos mesmos.
Palavras chave: Transtornos Alimentares, Adolescentes, Orientação Nutricional.

INTRODUÇÃO
A alimentação tem mudado o seu significado para o ser humano ao longo dos anos e a partir da
industrialização houve mudanças de hábitos alimentares. O organismo é um conjunto de equilíbrios
fisiológicos, psicológicos, cognitivos e comportamentais que determinam nosso comportamento alimentar.
De acordo com Cunha (2008), Transtornos alimentares são definidos como desvios de comportamento
alimentar, sendo que a Anorexia é caracterizada pela perda excessiva de peso á custa de dieta restritiva, e
a Bulimia caracteriza-se por episódios repetitivos de grande ingestão alimentar seguidos de métodos
purgativos para compensar a quantidade de calorias ingeridas, segundo Oliveira (2010). Para Alves e
colaboradores (2008), os estudos no Brasil com enfoque populacional são escassos. Sendo assim, estudos
que tenham como intuito de investigar e propor medidas de prevenção a estes Transtornos se tornam cada
vez mais necessários e urgentes, tendo em vista a manutenção da saúde e qualidade de vida dos
adolescentes.

METODOLOGIA
A pesquisa é de caráter exploratório, transversal e qualitativa que contou com a participação voluntária de
222 adolescentes matriculados do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Ensino Médio
que concordaram em ceder os dados assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, estando de
acordo com o Conselho Regional de Saúde e com a Resolução de 196/96. Coletou-se o peso e a altura,
classificou-se o IMC segundo a OMS (2007) e se aplicou um Teste de Atitudes Alimentares (EAT 26).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maior parte dos adolescentes analisados tem entre dez e treze anos de idade (56 adolescentes
do sexo feminino 39 do sexo masculino). Em segundo lugar vem a faixa etária dos 16 aos 18 anos de idade
e por fim a faixa entre 14 e 15 anos consta com 63 adolescentes analisados em ambos os sexos. Quanto
aos dados obtidos a partir do questionário EAT 26, verificou-se maior incidência para desenvolver
Transtornos Alimentares os adolescentes com faixa etária dos dez aos treze anos, tanto no sexo masculino
quanto no feminino. Dos 222 adolescentes analisados, 54 apresentaram risco positivo para desenvolver
Transtornos Alimentares, o que corresponde ao percentual de 24,3% do total. Relacionou-se ainda que a
maioria dos adolescentes com risco para Transtornos são classificados como eutróficos. De acordo com o
estudo sobre insatisfação corporal de Fortes et al (2011), feito com adolescentes do sexo masculino atletas
e não atletas, os estudos que se destinam a investigar esse aspecto tem encontrado altas prevalências de
insatisfação corporal no público adolescente.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos, evidencia-se a importância e a necessidade de uma intervenção junto á
população, especialmente dos adolescentes através de uma orientação nutricional adequada de forma a
transmitir noções sobre alimentação e comportamentos alimentares adequados assim como constituição
física, para melhor aceitação da forma e peso corpóreos.
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RESUMO
A rotulagem precisa de produtos lácteos auxilia o consumidor na escolha de alimentos de acordo com suas
necessidades. Os objetivos do trabalho foram: comparar as informações e os valores descritos nos rótulos de produtos
lácteos funcionais ou não com a legislação em vigor. Foram analisados rótulos de 38 produtos lácteos, comercializados
na cidade de São José do Rio Preto. A avaliação foi realizada por meio de uma ficha de avaliação de rotulagem
padronizada contendo todos os itens exigidos na legislação brasileira. Os dados obtidos foram confrontados com a
legislação vigente e avaliados quantitativamente. Foram verificadas inconformidades nos rótulos analisados de todos os
grupos de produtos lácteos em pelo menos um dos itens avaliados. Os produtos probióticos foram os que apresentaram
o maior número de não conformidades com a legislação específica. Os resultados indicaram a necessidade de
fiscalização contínua pelas agências reguladoras para garantir a correta rotulagem, sobretudo das versões probióticas.
PALAVRAS-CHAVE: Rotulagem, Produtos Lácteos, Probióticos, Legislação.

INTRODUÇÃO
Há uma tendência geral por parte dos consumidores, em conhecer o valor nutricional dos alimentos industrializados,
principalmente, em relação a quantidade de calorias, gorduras, minerais e outros nutrientes que possam trazer algum
tipo de benefício ou prejuízo àquele que o consome. Desta forma, o esclarecimento do consumidor é sempre vantajoso,
o qual poderá valer-se de informações completas, estando ciente do quanto deve ingerir diariamente de certo produto
para manter uma dieta saudável (GRANDI; ROSSI, 2010). Portanto, a rotulagem dos alimentos, ao orientar o
consumidor sobre a qualidade e a quantidade dos constituintes nutricionais dos produtos, pode promover escolhas
alimentares apropriadas, sendo indispensável, no entanto, a fidedignidade das informações. As inadequações nos
rótulos dos alimentos propiciam o repasse de informações incorretas, que podem gerar confusão, principalmente no que
tange à informação nutricional complementar e às normas sobre alimentos funcionais. No caso de produtos lácteos, a
rotulagem precisa e adequada é fundamental para prover ao consumidor subsídios que possibilitem a escolha de
alimentos de acordo com suas necessidades, especialmente em função da ampla variedade deste tipo de produto
disponível no mercado.

METODOLOGIA
Foram analisados, em agosto de 2013 em supermercados localizados no município de São José do Rio Preto-SP,
rótulos de 38 produtos lácteos, que foram divididos em três grupos para análise e interpretação dos dados. No grupo 1,
foram incluídos os iogurtes e leites fermentados, sendo este grupo composto por 18 produtos. No grupo 2, foram
colocadas as bebidas lácteas, com o total de 7 produtos. O grupo 3, abrangeu os produtos probióticos, totalizando 13
produtos avaliados. A avaliação foi realizada por meio de uma ficha de avaliação de rotulagem padronizada contendo
todos os itens exigidos na legislação brasileira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O grupo de leite fermentado e iogurte, de bebidas lácteas e de produtos probióticos, apresentaram, respectivamente,
11, 5 e 9 inconformidades com a legislação brasileira. Dentre as inadequações encontradas estão: a ausência de
temperaturas mínima e máxima de conservação do produto, ausência da informação Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas” abaixo da tabela nutricional, o uso do padrão para
o %VD com base numa dieta de 2500 Kcal, erros no cálculo do valor energético total, erros nos valores de %VD
rotulados para proteínas, cálcio e gordura total. A legislação em vigor (RDC n° 360/2003) admite tolerância de ± 20,0%
em relação aos valores de nutrientes declarados no rótulo, mas dentro da tabela não pode haver variação, ou seja, os
valores dos %VD devem corresponder ao valor declarado de cada nutriente. Um dos rótulos de bebidas lácteas não
continha a informação "Contem soro de leite", o que é exigido pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Bebidas Lácteas (BRASIL, 2005). Essa informação deve estar nos rótulos dos produtos porque embora os nomes sejam
claramente distintos nas respectivas embalagens, as diferenças entre a bebida láctea e o iogurte ou leite fermentado
não são óbvias, pois as embalagens são muito parecidas e os ingredientes praticamente os mesmos. A maior
quantidade de itens que não estava em conformidade com os requisitos estabelecidos pela legislação brasileira foi
observada nos rótulos de produtos probióticos. Foi constatado que 2 (15,38%) rótulos não indicavam qual e espécie e
gênero do micro-organismo probiótico, 8 (61,54%) não apresentaram a contagem de bactéria viável por porção, que de
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acordo com a ANVISA (BRASIL, 2008), deve estar situada na faixa de 10 a 10 UFC na recomendação diária do
produto pronto para consumo e 9 (69,23%) não tinham a alegação de saúde para os probióticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados indicaram a necessidade de fiscalização contínua pelas agências reguladoras para garantir a correta
rotulagem desses alimentos, garantindo assim a disponibilidade para os consumidores de informações completas sobre
os produtos lácteos, sobretudo das versões probióticas .
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INTRODUÇÃO
A Orientação da População Brasileira sobre Benefícios das Frutas Cítricas: laranja, limão e tangerina na prevenção e
tratamento das Neoplasias Malignas de Esôfago, Intestino e Cavidade Oral. Objetivo Estudar as Propriedades das
Frutas Cítricas e seu Consumo na Prevenção das Neoplasias Relacionadas e através da Reunião e Discussão de
Trabalhos Científicos, buscar subsídios para orientar a população quanto ao seu consumo.
Palavras-chave: Frutas Cítricas. Câncer. Prevenção.

METODOLOGIA
Revisão Bibliográfica de Livros de Nutrição, Medicina Oncológica, Livros Técnicos, Monografias e Artigos
Científicos das Bases de Dados, PubMed, LILACS e SciELO, no período de 2000 a 2012.

RESULTADOS
O Câncer é um problema de saúde pública mundial, com grande incidência e mortalidade. Classificada no
Brasil entre as 10 maiores causas de óbito. O processo de formação do câncer é lento passando por vários
estágios antes de chegar ao tumor, essas células são agressivas e incontroláveis e se espalham e
invadindo outras regiões do corpo, caracterizando as metástases.(ALMEIDA et. al, 2005). O estado
nutricional tem grande importância no tratamento do paciente oncológico. Déficits nutricionais interferem na
tolerância à terapia empregada. Estudos indicam que nutrientes antioxidantes, como as vitaminas A, C e E
minimizam os efeitos tóxicos das drogas antineoplásicas e interferem positivamente na resposta ao
tratamento empregado, promovendo potencialização do mecanismo de ação das drogas, resultando em
diminuição do tamanho do tumor com produção de menores efeitos colaterais, melhoria da qualidade de
vida e maior tempo de sobrevida (SANTOS; CRUZ,2001). Estudos comprovam uma forte associação
positiva entre o consumo de frutas e verduras e o risco de cânceres e morbimortalidades. As Frutas Cítricas:
limão, laranja e tangerina são amplamente cultivadas no Brasil e importantes fontes de compostos:
antioxidantes vitamina C – Ácido Ascórbico, Hesperidina – flavonoide, Naringenina – flavanonas, Fibras
Alimentares - Oligossacarídeos e Polissacarídeos e o D-Limoneno um óleo essencial.Todas estas
propriedades são encontradas nos frutos cítricos e são importantes para a nutrição humana, prevenção e
recuperação de pacientes com neoplasias malignas.

CONCLUSÃO
Esta Revisão Bibliográfica conclui que existem variações nos teores de vitamina C e capacidade
antioxidante em cada tipo de fruto. Uma alimentação saudável, não deve ser confundida com “alimentos
mágicos” ou compostos isolados, o poder de diminuir o risco de câncer, mas sim uma dieta rica em
substâncias anticarcinogênicas, mas também ao estilo de vida, hereditariedade e meio ambiente. Apesar
das evidências epidemiológicas e laboratoriais, as propriedades anticarcinogese dos cítricos, devem ser
estudadas no país e na América Latina, uma vez que há diferenças entre as populações. Estudos de
Epidemiologia Nutricional poderão nos dar pistas sobre possíveis associações entre alimentos (e seus
compostos) e proteção frente aos cânceres.
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RESUMO
O Aproveitamento Integral dos Alimentos é uma prática importante para a sociedade atual já que a mesma, em
constante desenvolvimento, acaba desperdiçando partes nutricionalmente importantes dos alimentos. Como fatores
responsáveis por esta realidade podem ser citados: o desconhecimento do valor nutritivo das cascas, folhas, talos e
sementes dos alimentos; tabus alimentares; falta de responsabilidade no manuseio correto dos alimentos mesmo com o
uso das avançadas tecnologias e a globalização e urbanização dos indivíduos. Através do conhecimento de
sustentabilidade, a sociedade tem condições de evitar o alto desperdício e consequentemente à degradação do meio
em que vivem. Tendo em vista que a Nutrição, associada à Sustentabilidade, aborda a importância desta prática, foram
realizadas a elaboração de receitas com cascas de frutas e a avaliação sensorial das mesmas, assim como a aplicação
de um questionário para identificar o nível de conhecimento sobre o assunto. Os resultados apontaram que os
indivíduos reconhecem a importância do tema “Aproveitamento Integral dos Alimentos” e aceitam as preparações
elaboradas com partes não convencionais, como as cascas, mas ainda há a necessidade de estímulo e divulgação
deste importante recurso pelos profissionais de Nutrição.
Palavras chave: Nutrição, Sustentabilidade, Aproveitamento Integral dos Alimentos.

INTRODUÇÃO
A educação nutricional é fundamental nos dias de hoje tendo em vista os maus hábitos alimentares da população.
Aliados a esta situação encontramos grandes índices de desperdício de alimentos. Sabe-se que a alimentação é um ato
voluntário e consciente e está relacionada com as práticas que envolvem opções e decisões quanto à quantidade, o tipo
de alimento que comemos; quais partes consideramos comestíveis ou aceitáveis, a forma como adquirimos,
conservamos e preparamos os alimento, além dos horários, local e com quem realizamos nossas refeições. O principal
fator da ausência de uma alimentação saudável e sustentável encontra-se o desconhecimento dos princípios
nutricionais dos alimentos e de suas partes (casca, talos, folhas e sementes), gerando o desperdício de toneladas de
recursos alimentares. Sendo assim, para o desenvolvimento de novas preparações que utilizam estas partes não
convencionais, é fundamental a realização de testes sensoriais para verificar a aceitação, a preferência, a intenção de
compra, entre outras atitudes por parte dos potenciais consumidores. O presente trabalho trata-se de um estudo
experimental quantitativo que buscou avaliar a aceitação de preparações com aproveitamento de partes não
convencionais dos alimentos (cascas), que geralmente são descartadas, mas que apresentam quantidades
consideráveis de nutrientes essenciais (proteínas, fibras, vitaminas, minerais).

METODOLOGIA
Foram elaborados um bolo de laranja com as cascas desta fruta e um suco com polpa e cascas de frutas diversas,
adaptados de receitas do Programa Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio – SESC. Participaram da avaliação
sensorial das preparações, como julgadores não treinados, 43 alunos do período noturno da Faculdade dos Grandes
Lagos – UNILAGO, localizada em São Jose do Rio Preto – São Paulo. A captação dos mesmos foi feita aleatoriamente,
nas salas de aula e também no pátio da Faculdade. Foi aplicado o teste de aceitação, com escala hedônica estruturada
de cinco pontos, que avaliou os atributos cor, aroma, sabor, textura e avaliação geral, e aplicado um questionário
estruturado para identificação do perfil do julgador e o seu conhecimento sobre o tema abordado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa 12 homens e 31 mulheres, com idades entre 18 a 41 anos. Do total, 73% já
ouviram falar sobre aproveitamento integral de alimentos, porém, apesar de terem conhecimento sobre o
assunto, 51%, ainda não o praticam. Quanto à opinião dos participantes sobre a relevância social,
econômica e ambiental desta prática, verificou-se que 60% dos entrevistados acham “bom para o meio
ambiente”, 9% acham “bom para a sociedade”, 2% mostraram-se “indiferentes” e os demais” nunca ouviram
falar” ou “não atribuíram relevância” ao tema. Dentre aqueles que, em sua alimentação, aproveitam as
partes não convencionais (cascas, folhas, talos e sementes) constatou-se que a maioria utiliza as folhas,
seguidos daqueles que aproveitam os talos e, por último, aqueles que utilizam o alimento inteiro. Quanto às
preparações elaboradas e oferecidas nos testes, obteve-se, como resultado da avaliação geral, 87% de
aceitação para o bolo e 88% de aceitação para o suco. Os resultados que evidenciam a viabilidade da
utilização das partes não convencionais dos alimentos na alimentação humana, como fontes de nutrientes
importantes e otimização da utilização dos recursos naturais.

CONCLUSÃO
Preparações elaboradas com aproveitamento de partes não convencionais de alimentos são bem aceitos e
podem contribuir para o enriquecimento nutricional da dieta, além de constituírem-se em um produtos
baratos, de fácil preparação e que contribuem para práticas mais sustentáveis, tão necessárias em nossa
sociedade atual.
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RESUMO
A proposta desse estudo é discutir o conceito de cultura e as formas que se apresentam à dinâmica da sociedade.
Pesquisa bibliográfica utilizando as obras de Aranha (1996), Marconi e Presotto (2005), para trabalhar os conceitos de
cultura, as diferenças entre cultura erudita, cultura popular, cultura de massa e contracultura. Alguns componentes da
cultura tais como conhecimento, valores, crenças, normas e símbolos são incorporados a discussão.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Componentes da cultura.

INTRODUÇÃO
Para compreender o que é cultura, é necessário entender o que ela engloba, e seus componentes,
todas as culturas e suas respectivas manifestações são importantes, não existindo uma mais importante
que outra, o que fica explícito é a diferença natural que existe entre ela, opondo-se ao conceito de cultura
como uma construção única. Utilizamos a pesquisa bibliográfica como metodologia, tendo como referência
três obras, duas na área de Antropologia e uma de Filosofia da Educação.

DISCUSSÃO
O conceito de cultura é difícil de ser definido, engloba padrões de comportamento, linguagem,
normas, crenças, valores, conhecimentos e os costumes de determinado grupo ou sociedade, expressa a
produção material e imaterial do homem, suas vivências com os grupos de referência que em conjunto,
interpretam o mundo de forma mais ou menos parecida, remetendo as formas de pensamento e símbolos
compreendendo avaliando fatos e situações da vida cotidiana. A divisão da sociedade em classes evidencia
diferenças e divide os trabalhadores em intelectuais e manuais, aos primeiros atribuí-se uma cultura erudita
e ao segundo uma cultura com menor importância, outorgando a erudição soberania e poder sobre as
demais culturas.
Na cultura erudita participam intelectuais de diversas especialidades, conhecida como “cultura de
elite”, é permeada de juízo de valor e busca a manutenção do “status quo”. A cultura popular, produzida
pela maioria da população, coloca-se em contraste ao saber das elites, tem grande amplitude e distanciasse
das comunidades acadêmicas, possui estrutura própria com forte influência sobre a vida das pessoas, é
transmitida por meio do estimulo a preservação e continuidade das tradições de forma oral. A cultura de
massa, materializada nos meios de comunicação como cinema, radio, televisão, vídeo, e imprensa, atinge
elevado número de pessoas de diferentes classes sociais e formação cultural. As criticas direcionadas a ela,
afirmam que os meios de comunicação manipulam a opinião publica no campo de consumo e da política. A
contracultura propõe a transformação e transgressão da cultura dominante, com auxílio, principalmente dos
jovens que aceitam com mais facilidade a proposta de transgredir as normas impostas por uma
padronização cultural, destaca-se que e a cultura dominante quando não consegue controlar ou suprimir os
movimentos contracultural, se apropria de suas diversas expressões (hábitos, costumes, vestuário, etc..),
incorporando-as a sua cultura, obtendo também rentabilidade econômica.
Destaca-se cinco componentes da cultura, significativos a essa discussão. O conhecimento
simples ou complexo com a função de transmissão de informações de geração para geração. A crença,
aceitação de uma ação comprovada ou não cientificamente, composta por três tipos, “pessoais”,
“declaradas” e as “públicas”. Valores indicando objetos e situações, incentivando e orientando o
comportamento humano, apresenta dois elementos, o emocional e o ideacional. Normas que apontam o
modo de agir de cada pessoa em determinadas situações, ocorrerem com maior ou menor frequência, são
ideais quando da pratica das regras estabelecidas e as comportamentais que englobam o comportamento
real do indivíduo em situações que fogem às normas ideais. Nos símbolos são atribuídos valores e
significados específicos, para rituais ou objetos materiais como as cerimônias, hinos, bandeiras, textos
sagrados, etc.

CONCLUSÃO
Considerando a importância das culturas, de transformar uma dada sociedade e seus integrantes,
constatamos a necessidade de ampliar nas atividades pedagógicas aspectos das culturas, como alternativa
ao desenvolvimento da tolerância e o respeito às diferenças na escola.
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INTRODUÇÃO
No início de 1964, iniciaram-se crises política que se arrastavam desde a renúncia do presidente Jânio
Quadros, porém essas crises se tornaram mais intensas a partir de meados de 1962. Desde o início dessa época, o
período foi marcado pelas políticas de organizações sociais, estudantes e setores populares que ganharam espaço. No
entanto, esses movimentos não agradaram boa parte dos militares, empresários e de alguns setores das classes
médias, setores esses que consideraram que os movimentos sociais queriam levar o Brasil para o lado socialista, pois
no período se vivenciava os efeitos da Guerra Fria. O clima de crise política e as tensões sociais cresceram a ponto do
presidente João Goulart, que assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros, ser alvo de um golpe militarcivil, o que fez com que o então presidente deixasse o país para evitar uma guerra civil. Os militares tomaram o poder
entre os dias dia 31 de março e primeiro de abril de 1964, data em que teve início a ditadura militar no Brasil. Nesses 21
anos, o Brasil foi dominado por presidentes impostos pela ditadura, generais militares foram eleitos presidente pelo
congresso nacional de forma indireta e sem que a sociedade civil, de modo geral, pudesse se expressar ou se
organizar.

DISCUSSÕES
O filme-documentário “O dia que durou 21 anos” tenta mostrar o cenário de crises políticas e sociais
que aconteceram no Brasil com a renúncia do presidente Jânio Quadros. A partir daí, por meio de imagens
de arquivos e entrevistas, o vídeo tenta mostrar o quadro da interferência dos EUA no cenário político
nacional.
No trabalho que está sendo estudado, se mostram os diálogos do presidente dos Estados Unidos
revelados em gravações da Casa Branca, pelas quais se revela que havia um plano de contingência que
previa um golpe de Estado.
O “Dia que Durou 21 anos” traz revelações históricas por meio de documentos confidenciais da
Casa Branca, da CIA e do Exército dos EUA. Baseado em um vasto material de arquivo e áudios, o
documentário mostra claramente como a conspiração contra o presidente João Goulart que teve início e se
desenvolveu até a sua derrubada.
Além disso, documentário trata da contradição entre os valores de justiça, igualdade e liberdade
política, tal como defendidos pelos Estados Unidos, isso tudo, em relação ao golpe militar que, em 1964,
derrubou um presidente democraticamente eleito pelo voto popular. O filme fala sobre o valor da Liberdade,
sob o olhar de Flávio Tavares, jornalista e escritor brasileiro, preso na ditadura militar de 1964, que
conquistou sua liberdade em troca do seqüestro do embaixador dos Estados Unidos. O filme-documentário
possui a direção do filho de Flávio Tavares e Camilo Tavares.

METODOLOGIA
O presente projeto, do qual faz parte a análise do filme-documentário “O dia que durou 21 anos”, foi
iniciado com a apreciação dos vídeos sobre o contexto do período selecionado e, logo em seguida,
pretende se dedicar as leituras dos textos efetuando resumos, resenhas e fichamentos para o debate com o
grupo.
Esses debates abordarão questões relevantes a cerca do objeto de estudo. A partir do
conhecimento teórico, serão feitos artigos e projetos para apresentação em congresso de áreas para
compartilhar e discutir os resultados obtidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos nossos instrumentos de estudo, o documentário “O dia que durou 21 anos”, nos mostra o
envolvimento dos Estados Unidos (EUA) no golpe civil-militar de 1964.
O documentário citado Revela as rígidas e incontestáveis leis da ditadura. Os generais que
ocuparam a presidência da República tinham poder de vida e morte no mundo da política, estudantil,
artístico e entre os trabalhadores que fossem contra ao regime militar.
Após pesquisar sobre o documentário “O dia que durou 21 anos”, podemos argumentar que a
ditadura não terminou em 1985, como muitos afirmam, pois resta margem para a consciência de que resta
muita coisa para ser descoberta, muitos mortos a serem enterrados. Não se apaga 21 anos de atrocidades
sem descobrir e punir os culpados.
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RESUMO
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino dedicada a pessoas que por inúmeros motivos
não puderam concluir seus estudos na idade própria. Devido a grande vontade de vencer com um futuro melhor muitas
dessas pessoas decidem retornar a escola e buscam a EJA. É por isso que essa modalidade deve buscar a criticidade
levando os educandos ao conhecimento e a cultura e não apenas a uma formação técnica/profissionalizante.
Atualmente além das pessoas que não conseguiram se formar na idade própria os jovens indisciplinados, repetentes,
jovens que trocam o estudo pelo trabalho, jovens que engravidam na adolescência entre outros estão buscando a EJA
para concluir seus estudos de uma maneira rápida. Esse trabalho tem por principal objetivo expor os principais motivos
que levam esses jovens a buscar essa modalidade de ensino e como os profissionais da educação devem trabalhar
com esse novo público.
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos, formação docente, práticas educativas.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como principal objetivo conhecer e analisar os métodos e práticas educativas
desenvolvidos na Educação de Jovens e Adultos, assim como os motivos que levaram os alunos a
optarem por essa modalidade.O estudo do tema proposto é de extrema relevância na área educacional,
visto que atualmente temos ainda números alarmantes de analfabetismo no Brasil, precisamos descobrir e
entender o que ocorre, porque há tantos jovens e adultos que procuram a Educação de Jovens e Adultos,
abandonando os estudos durante a trajetória regular na Educação Básica.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, a documental e a de campo. Realizamos um
estudo teórico com alunos da EJA em duas escolas Municipais de São José do Rio Preto, seguido de uma
investigação empírica, com objetivo de confrontar a teoria e a prática.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pesquisadores como Freire (2006) e Arroyo (2006) falam sobre a importância das práticas educativas
selecionadas ara o desenvolvimento dos jovens e adultos. Freire (2006, p.20) destaca a importância de
considerar o “universo vocabular” dos alunos para o seu processo de alfabetização, relacionado as suas
reivindicações e aspirações. Esse posicionamento deve estar explícito no planejamento do professor, por
meio da seleção do material e do método a ser utilizado pelo professor.
Arroyo (2006) destaca a falta de formação especifica para os educadores da Educação de Jovens e Adultos
e de parâmetros que envolvam essa modalidade. Além dessa formação teórica ele afirma que os
educadores da EJA devem ter uma formação nos direitos que esses jovens e adultos têm não só nos
direitos como educandos mas principalmente nos direitos como cidadãos. Para ele, o docente para
trabalhar com a EJA necessita de
fundamentação sólida sobre a história dos direitos humanos, assim como do direito a educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre os participantes da pesquisa realizada em duas escolas de S.J. do Rio Preto, 60% são do
sexo masculino e 59% têm 39 anos ou mais. Interromperam os seus estudos por motivos relacionados a
gravidez e casamento precoce, necessitavam trabalhar, não valorização dos estudos e mudança de cidade.
Entre as razões que os levaram a retornar, declararam: continuação dos estudos, exigências do mercado
de trabalho, necessidade de melhor relacionar-se e ter mais independência.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como foco investigar os métodos e técnicas de ensino utilizadas pelo professor na
Educação Infantil e no Ensino Fundamenta II, e situa-se na linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem. A seleção da
metodologia utilizada para o desenvolvimento dos conteúdos é fundamental para o sucesso da aprendizagem, e deve
ser realizada considerando a articulação entre objetivos, conteúdos e método, assim como as características do aluno e
também do professor. A aula expositiva é um método utilizado com muita frequência pelos educadores. É nosso
propósito nos voltarmos especificamente para a observação de como tal método vem sendo utilizado na atualidade,
visto que Libâneo (1994) e Moreira (1997) afirmam que tal método é de grande valor para o professor e ocorre de forma
predominante no processo de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino, método, aula expositiva.

INTRODUÇÃO
Os métodos de ensino ao serem selecionados pelo professor representam não só procedimentos,
mas uma visão ampla do processo de ensino, dos atores envolvidos, da importância da aprendizagem dos
conteúdos, das competências a serem desenvolvidas em determinada situação de aprendizagem.
Esta pesquisa tem como objetivo investigar os métodos de ensino utilizados pelos professores da
Educação Infantil e Ensino Fundamental e justifica-se pelo a importância da escolha do método e sua
relação com a qualidade de ensino desejada.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a de campo, esta última realizada por meio
aplicação de questionários aos professores de escolas da Rede Municipal de São José do Rio Preto.
Analisaremos ainda os resultados de observações de aulas realizadas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os métodos e técnicas de ensino constituem meios para atingir determinados objetivos, utilizandose formas adequadas. São ações e procedimentos selecionados pelo professor e que resultaram em
situações de ensino e aprendizagem. É o modo como o professor age em sala que resulta em
desenvolvimento do aluno. (LIBÂNEO, 1994; MASETTO, 1997)
Toda escolha de métodos deve-se considerar o conhecimento das características dos alunos
quanto à capacidade de assimilação e quanto as suas características sócio-culturais e individuais. Além
disso, deve ainda considerar a articulação entre determinado objetivo , o conteúdo e o método a ser
utilizado.
Entre os principais métodos utilizados pelo professor podemos destacar a aula expositiva. Para
Libâneo (1994) e Moreira (1997), o método de exposição pode ser de grande valor, mas vai depender de
como o professor utiliza os recursos que conhece e utiliza, visando a motivação do aluno, a concentração e
o seu interesse.
No passado bastava ao professor o conhecimento sobre determinado conteúdo, hoje é
imprescindível uma maior perspicácia e didática bastante apurada para mobilizar a concentração e a
atividade de desenvolvimento intelectual do aluno articulando a exposição a outros procedimentos, entre
esses as novas tecnologias.
As tecnologias devem ser utilizadas para facilitar o desenvolvimento do trabalho pedagógico, como
uma alternativa para melhorar a qualidade do ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até esta etapa da pesquisa, observamos que as professoras entrevista afirmam das diversificar os
métodos de ensino durante as suas aulas. Apontaram os pontos positivos e negativos da aula expositiva e
pouco fazem usos das novas tecnologias em sala de aula.
As conclusões de forma detalhada serão publicadas ao término da análise em andamento.
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RESUMO
A presente pesquisa situa-se na linha de pesquisa Alfabetização e Letramento e tem como objetivo investigar
como ocorre as orientações dos professores alfabetizadores, durante o processo de aquisição da escrita dos alunos.
Como procedem, a escolha do método que utilizam para o desenvolvimento da letra cursiva do aluno. Em seguida,
realizaremos uma análise comparativa com o método utilizado pelo calígrafo De Franco.
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização, escrita, letra cursiva.

INTRODUÇÃO
Ao estudarmos a história da alfabetização descobrimos que essa é tão antiga quanto o sistema de
escrita. Todo sistema de escrita prevê a chave de decifração do sistema elaborado e que todos os sistemas
já criados têm como características a simplicidade e a praticidade. Pesquisadores como Cagliari (1998),
ressaltam que, os sistemas de escrita estabelecidos na história dos povos nunca foram privilégio de
ninguém, e que a ideia de que na antiguidade somente as pessoas de grande poder dominavam a escrita
seria uma ideia falsa. Outro pesquisador, Manacorda (1982) salienta que a educação era reservada
somente às classes dominantes e que havia um comportamento rigoroso seguindo a tradição de castas,
formando alunos para o exercício do poder.Ao iniciarem o processo de aquisição da escrita, as crianças
desenvolvem meios de grafar as primeiras letras. Neste trabalho temos como objetivo principal observar
como ocorre a orientação do professor nesse momento de aprendizagem, analisa-la e compará-la com o
método de escrita aplicado pelo calígrafo De Franco (1961), visando observar avanços relacionados a essa
questão.

METODOLOGIA
O trabalho inicia-se por meio de uma pesquisa bibliográfica a partir da qual poderemos
contextualizar o tema abordado. Em seguida, será realizada uma observação em sala de aula e entrevistas
com professores alfabetizadores, visando compará-los aos estudos de De Franco. Por fim os dados serão
analisados e será redigido um relatório, discutindo os resultados obtidos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao estudar a história da Cagliari (1998) cria uma proposta pedagógica que procura libertar os
professores do antigo método de alfabetização através de cartilhas; alerta para a importância da
ortografia desde o início do processo de aprendizagem e não somente no final. Segundo suas
pesquisas, estratégias de ensino podem variar de professor para professor, mas o conhecimento da
linguagem oral e escrita é uma aquisição da ciência.Contudo, Manacorda (2004) salienta que a escrita
era reservada somente às classes dominantes e que havia um comportamento rigoroso seguindo a
tradição de Castas. O autor relata que era mais importante falar bem, de modo algum escrever bem,
embora a escrita já estivesse presente em suas culturas.
Antonio De Franco (1961), em sua escola, “A Escola De Franco”, fundada em 1915 na Capital São
Paulo, tinha com objetivo desvendar o segredo de como manejar a pena sobre o papel, e fazer
desaparecer todas as dificuldades para a obtenção de uma boa letra e também boa leitura. Para o
autor, ao ensinar a escrita deveríamos privilegiar uma metodologia o sentimento artístico, a emoção
estética, condenava a escrita mecânica, o aluno deveria entregar-se a arte da escrita.
Esses e outros autores que puderem contribuir com a presente pesquisas fundamentarão
teoricamente esse estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados da presente pesquisa obtidos até o momento demonstram que apesar dos professores
alfabetizadores observarem questões relativas ao desenvolvimento da escrita nos alunos, como em
momentos de escrita espontânea, não As conclusões de forma detalhada serão publicadas ao término da
análise em andamento.
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RESUMO
A função de Coordenador Pedagógico nas escolas tem sido objeto de muitos estudos devido à exigência atual
de elevarmos a qualidade de ensino oferecida pelos sistemas públicos, pois cabe a este profissional monitorar e apoiar
as ações pedagógicas desenvolvidas na instituição de ensino, além de cuidar da formação continuada dos docentes.
Este trabalho tem como tema principal investigar as especificidades das atribuições desse profissional nas escolas de
Educação Infantil e Ciclo I e os aspectos relacionados a sua formação.
PALAVRAS-CHAVE: Coordenador Pedagógico, atribuições do coordenador pedagógico, formação docente.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como tema as atividades do Coordenador Pedagógico na Educação Infantil e está
situado na linha de pesquisa ligada à área de “Gestão pedagógica”. As atividades desenvolvidas pelo
Coordenador Pedagógico atualmente são de extrema importância no contexto escolar. Pesquisadores como
Libâneo (2004) e Luck (2002) afirmam que pedagogos especialistas, assim como professores precisam
estar aptos para dirigir e coordenar em algum momento de sua carreira profissional.Para os pesquisadores,
os professores têm que se preparar desde o início da carreira acadêmica para um dia se tornarem
especialistas em Coordenação Pedagógica, podendo substituir os Coordenadores que estão encerrando as
vossas carreiras e assim, ter a oportunidade de mostrar seu potencial e conhecimento. Esses são
conceitos-chave para a pesquisa que pretendemos realizar, uma vez que nossas escolas necessitam de
pessoas com espírito de liderança para mudar o formato que muitos Coordenadores Pedagógicos estão
deixando marcado pela forma tradicionalista de coordenar. Quanto à abordagem teórica, além de autores
mencionados, este trabalho se apoiará ainda na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96,
na Constituição Federal e nas Resoluções SEESP de 88,89 e 90.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, a documental e a de campo. Realizamos um
estudo teórico com alunos da Educação Infantil e Ciclo I em duas escolas de São José do Rio Preto, com o
objetivo de verificar quais as atribuições do Professor Coordenador.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Quanto à abordagem teórica, além de autores Libâneo (2004) e Luck (2002), este trabalho se apoiará ainda
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, na Constituição Federal e nas Resoluções
SEESP de 88,89 e 90.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pessoas entrevistadas têm entre 36 e 60 anos de idade e são todas do sexo feminino e 91% delas com
graduação em Pedagogia formada entre os anos 1980 e 2007 e todas com uma bagagem diversificada em
especialização lato sensu.Vimos que 67% delas trabalham no Ensino Infantil e 33% trabalham no Ciclo I do Ensino
Fundamental na cidade nesta cidade. Quanto ao tempo de atuação observou-se que 41% delas têm menos de 5 anos
na área, 25% têm de 5 a 10 anos, 25% têm de 10 a 15 anos e 9% atua a mais de 15 anos, com esse percentual a
pesquisa revelou que ela trabalham na mesma unidade escolar desde o início de sua carreira como Coordenadoras
Pedagógicas, isso é muito importante para o bom funcionamento da escola, pois refleti em toda equipe havendo uma
harmonia entre todos, o que resulta em melhoria no ensino.Nestas escolas 83% dedica-se exclusivamente a função de
Coordenadora Pedagógica com carga horária de 40 h semanais, dessas 42% é concursada pela Prefeitura de São José
do Rio Preto e 58% foram nomeadas por parcerias, que em sua maioria são as escolas de Educação Infantil (creches),
tais escolas acarretam um sobrecarga de trabalho para o gestor, havendo grande acúmulo de funções, ou seja, o
Coordenador também é Diretor. Com isso, o Coordenador encontra uma vasta lista de dificuldades encontradas ao
longo de sua carreira, entre essas: quando um professor deixa a unidade e é necessário preparar outro professor em
pouco tempo, o desafio de manter o equilíbrio entre os profissionais recém-chegados e os mais antigos; devido o
número elevado de alunos não conseguir acompanhar devidamente o aprendizado de todos eles; não conseguir assistir
a aula do professor.
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RESUMO
O presente estudo tem como foco a problematização dos métodos de ensino ditos tradicionais e as necessidades
educacionais dos alunos do século XXI. Estas caminham no sentido de que, para levá-los à aquisição do conhecimento, o
educador deve estar envolvido com seus alunos a fim de buscar conhecer suas reais necessidades de aprendizagem e
envolvê-los efetivamente no processo de ensino, de modo que se desenvolvam com autonomia e criticidade em relação à
realidade social e histórica em que estão inseridos.
PALAVRAS-CHAVE: Métodos de aprendizagem. Século XXI. Discentes. Autonomia.

INTRODUÇÃO
Estudos contemporâneos sobre educação têm observado que o ato de ensinar não pode ser visto
somente como uma mera transferência de conhecimento, mas como uma forma de respeitar a autonomia e a
identidade do educando. Freire (1974) destaca a importância do diálogo entre o professor e o aluno para a
construção de um saber prático de libertação da condição histórica imposta, considerando o ato de ensinar
como uma especificidade humana no sentido de permitir os alunos desenvolverem múltiplas habilidades que
os favoreçam no processo de inserção social. Assim, os objetivos do presente estudo são: refletir sobre a
educação como forma de intervenção no mundo ao estudar as perspectivas da educação para o próximo
milênio, bem como conhecer teorias de diversos autores sobre o tema em questão, suas contribuições e
convergências teóricas sobre o assunto pesquisado.

METODOLOGIA
O trabalho inicia-se por meio de uma Pesquisa Bibliográfica, a partir da qual poderemos
contextualizar melhor o tema abordado. Serão realizados resumos e fichamentos dos dados, que serão
posteriormente analisados. Após a análise, redigiremos um relatório contendo os resultados obtidos pela
pesquisa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para embasar nossa pesquisa, utilizaremos os autores Freire (1974, 1996), Delors (2003), Morin (2000),
Romão (2000) e Demo (2003) visto tais estudiosos analisarem o caráter formador da educação além de
verificar as transformações ocorridas na sociedade e nos indivíduos via educação, por meio de seu caráter
crítico e social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a exposição breve das ideias presentes em nosso estudo, finalizamos destacando que o estudo
deste tema é de extrema relevância para a área pedagógica, uma vez que, refletindo sobre os saberes
necessários para a superação das contingências educacionais do presente, é possível refletir sobre novos
rumos para a educação. Outro motivo pelo qual a pesquisa justifica-se é o fato de que a educação deve
transmitir de forma eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos que permitam aos alunos
alcançarem um efetivo desenvolvimento cognitivo, emocional e racional.
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RESUMO
Este trabalho pretende estudar a importância da literatura e a influência dos contos de fadas na vida da criança.
Assim, a leitura dos contos permite a ela o contato com experiências significativas para seu desenvolvimento intelectual,
emocional e social. Para isso, analisaremos os contos “Rapunzel”, dos irmãos Grimm, “Gata Borralheira” e “Pele de
asno”, de Perrault, considerando as situações e os sentimentos neles trabalhados. Para Luft (2010), os contos retratam
as possibilidades positivas e negativas do mundo, o que permite aos leitores infantis ter contato com arquétipos
humanos fundamentais que fazem parte do nosso imaginário mais básico.
Palavras-chave: Literatura infantil. Contos de fada. Irmãos Grimm. Perrault.

INTRODUÇÃO
Para Bettelheim (2010, p. 67) “a criança pode obter um conforto muito maior de um conto de fadas do
que de um esforço para confortá-la baseada em raciocínios e pontos de vista adultos”. Contos como os que
estudaremos ajudam os leitores infantis a tornarem-se mais esperançosos, corajosos e confiantes em
relação aos conflitos da existência, pois apresentam dramas, mas também uma solução para eles,
mostrando-lhes que não devem se intimidar com as lutas diárias. Verificar como os contos de fada
possibilitam à criança conhecer o real e seus elementos, tanto positivos quanto negativos preparando-a
emocionalmente para vivenciar tais fatos, conhecer os contistas, a estrutura dos contos de fada e sua
importância para o desenvolvimento cognitivo dos leitores infantis, estudar e comparar os fatos presentes
em histórias fictícias e reais, e refletir sobre a importância do trabalho com essas histórias no contexto
escolar, buscando meios adequados para a abordagem dos contos em sala são nossos objetivos.

METODOLOGIA
O método utilizado para a utilização desse estudo é a pesquisa bibliográfica e o levantamento de
dados teóricos que sirvam para fundamentar as ideias nele discutidas e para a análise pertinente das
questões investigadas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os autores que fundamentam nossa pesquisa são: Abramovich (1997), Bamberger (2000), Bettelheim
(2010), Coelho (2000, 2009), Cunha (1991) e Luft (2010), a partir dos quais estudamos a definição, a
influência psicológica dos contos de fadas para a vida da criança, os quais afirmam que a leitura dos contos
permite à criança o contato com experiências significativas para seu desenvolvimento intelectual, emocional
e social. O professor por sua vez assume o papel de mediador do desenvolvimento da formação de leitores,
ajudando-os para o conhecimento do mundo imaginário e real.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos estudos que realizamos até o momento, conseguimos identificar a importância
que os contos exercem na vida das crianças, já que esses são agentes que contribuem não só para a
formação de leitores críticos e criativos, mas especialmente para a aquisição da consciência de mundo que
levará cada um a se descobrir em relação ao outro, como parte integrante do meio em que vive. Podemos
observar que as mensagens que os contos transmitem às crianças são uma forma de prepará-las para as
dificuldades da vida; elas identificam-se com os contos, encontrando respostas para as questões de sua
existência.
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RESUMO
Esta pesquisa é uma demonstração inicial dos estudos realizados pelo Grupo Cognição e Linguagem, que busca refletir
sobre o processo de desenvolvimento do sujeito na perspectiva sócio interacionista. Objetivou analisar a produção
científica correlacionada ao desenvolvimento infantil na perspectiva vigotskiana. A pesquisa de cunho documental, qualiquantitativa e envolveram cinco etapas. A análise da produção científica contribui para observar o desenvolvimento da
temática no campo da educação, além de fomentar novas ideias, conceitos e perspectivas voltadas aos processos
sócio-interacionista do individuo na primeira infância e a prática mediadora do educador.
Palavra-chave: Vigotski, Produção Científica, Educação, Ensino infantil.

INTRODUÇÃO
A abordagem Histórico-Cultural defendida por Vigotski trabalha o desenvolvimento humano na perspectiva da
cultura e das atividades mediadas entre os indivíduos, destaca a importância do papel do professor como mediador das
aprendizagens e do desenvolvimento infantil. As pesquisas científicas nessa perpectiva vêm contribuindo
consideravelmente para a ampliação da reflexão sobre o papel da cultura e da linguagem no desenvolvimento humano
em diversas a áreas do conhecimento. Considerando que a produção científica é tangível e pode ser avaliada, torna-se
relevante analisar como essa temática está sendo apropriada para a ação da prática docente. Por isso objetivou
analisar a produção científica correlacionada ao desenvolvimento infantil demarcando os aspectos da aprendizagem do
sujeito na perspectiva vigotskiana.

METODOLOGIA
A luz da análise da produção científica esse trabalho descreve uma pesquisa documental e envolve as
seguintes etapas: 1) Inicialmente utilizou-se o livro “A formação social da mente” (Vigotski, L. 1991) que permitiu uma
análise qualitativa para demarcar os descritores de busca; 2) Busca no portal Scielo em março de 2013 pelas
expressões exatas “Vigotski Linguagem”; “Vigotski aprendizagem”; “Vigotski Imitação”; Vigotski sócio-historica”;
“Vigotski desenvolvimento”; 3) Refinamento da coleta para incluir na análise apenas os artigos que continham os
descritores “criança” “ensino infantil”; “brincadeira” 4) elencar os indicadores e suas correlações: ano e objetivos; 5)
analise dos resultados de forma quantitativa e qualitativa. Foram encontrados 74 artigos, dos quais se leu os títulos e
resumo e extraiu-se 2 que eram notas de leitura, 2 que eram resenhas e 25 eram repetições, resultando 45 artigos,mas
para atingir o objeto de pesquisa desse trabalho foi necessário uma nova leitura e seleção, permanecendo para analise
um corpus de 10 artigos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Dentro desse campo de análise da produção científica voltada ao desenvolvimento infantil,
constatou-se que a maioria dos artigos estão vinculados ao ano de 2010. Os estudos objetivaram tanto o
desenvolvimento quanto a prática docente, o que para Mello (2009, p.25) demonstra que o conhecimento
perpassa as via das mediações, as quais podem ser infinitas. Essas mediações modificam-se à medida que
o indivíduo se desenvolve e cria novas necessidades para si.As “ações de orientação” preparam as “ações
práticas”, de maneira que, diante de determinado problema, a criança avalia a situação articulando “ações
interno” para responder ao que lhe é apresentado. Sendo assim, a criança assimila novas ações internas,
que lhe permitem resolver problemas cada vez mais complexos e variados.” Dessa forma o educador pode
mediar as interações e para tanto deve ter suas praticas embasadas na teoria e na ação.Dessa forma, via
mediações o sujeito se apropria do conhecimento e amplia sua ordem cognitiva, a medida que o individuo
se desenvolve, cria novas necessidades de interações e confecções, assimila novas experiências por meio
das mediações sociais e que irá oferecendo diferentes significados na aquisição do conhecimento, por isso
a significação exerce um papel preponderante na mediações das experiências do sujeito e dessa forma
compreende na importância do educador infantil como um mediador de significados criando possibilidades
de diversas interações sociais e de aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho demonstra a analisa da produção cientifica e correlaciona com a pratica docente;
pontuando aspectos que norteiam e aperfeiçoem o desenvolvimento infantil sob a perspectiva teoria de Vigotski e suas
contribuições para otimizar as ações educacionais. De acordo com Mello (2010) é necessário (in)formar os educadores
sobre o desenvolvimento da criança pequena, de modo que haja um encadeamento da sua prática com os
conhecimentos sobre a criança, considerando suas características e instigando suas potencialidades.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo investigar os elementos que contribuem para desencadear o estresse no
exercício do trabalho em sala de aula, conhecer estratégias adotadas por professores para enfrentá-los em busca de
uma vida profissional saudável. O interesse por este tema originou-se de experiências desencadeadas em ambientes de
estágios escolares. Percebe-se a falta de motivação e consequentemente a autoestima dos professores em lidar com as
práticas cotidianas de sala de aula. Portanto, estas constatações reforçou o interesse em contribuir com estudos em
busca de melhorias de tais práticas.
PALAVRAS-CHAVE: Estresse docente – professor – ambiente escolar - burnout

INTRODUÇÃO
Num cenário de incertezas, os docentes vivem o desafio de moverem-se num contexto em que
“tudo que parecia sólido, desmancha-se no ar”, e podemos dizer que a fala silenciada, o constrangimento
contido, o estresse e todo o mal-estar que envolve aquela fictícia cena são reais no dia a dia dos
professores. A iniciativa da investigação do trabalho é falar sobre a saúde profissional e o quanto este é
fundamental para sua atuação docente. Os desafios provocados ao longo de sua vida profissional faz
chegar muitas vezes, ao ápice de seu desempenho emocional. O objetivo deste artigo é investigar
caminhos para a trajetória tornar-se mais suave em relação ao processo a ser realizado entre
conhecimento-professor-aluno em busca da aprendizagem.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a pesquisa foi bibliográfica, ao longo da execução do artigo que tem a
proposta de duração de 12 meses.

DISCUSSÕES
Segundo estudos realizados, a profissão professor deveria ser considerada uma das mais
importantes na sociedade de todos os tempos, pois este profissional conduz uma relevante atuação na
sociedade na formação de outros profissionais. Atuação que leva a uma doença dos tempos modernos que
atinge uma grande parcela de profissionais que dedicaram anos de trabalho na formação de indivíduos
pertencentes a sociedade atual. Outros fatores são consideráveis em desencadear o estresse, tais como:
ritmo de trabalho, exigências advindas da tecnologia emergente insatisfação profissional, ansiedade, ruído
excessivo.
Algumas pesquisas referem-se ao estresse do professor como Síndrome de Burnout que apresenta
um alto nível de insatisfação e falta de vontade de continuar a exercer a profissão, podendo negligenciar a
preparação das aulas, apresentar falta de autoestima e não comprometimento com as atividades realizadas
diariamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sem a pretensão de produzir transformações no contexto escolar ou nas práticas docentes,
dirigimos nossa atenção para as experiências bem-sucedidas e extraímos as sínteses que exemplificam
como professores percebem e resistem ao sofrimento; como representam o mal-estar e as satisfações
profissionais; como vivenciam, lidam e enfrentam o estresse. Não se trata, portanto, de anunciar
regularidades, relações de causa e efeito ou de buscar generalizações para situações similares. Trata-se da
elaboração de um espaço de inteligibilidade para esse fenômeno chamado de bem-estar docente.
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RESUMO
A violência sexual infantil é um problema de saúde pública, atinge todas as classes sociais, todas as idades e gêneros.
Traumas gerados tanto durante o abuso, quanto depois, bem como durante as investigações podem perdurar até a vida
adulta. Esse tipo de violência atinge cerca de 12 milhões de pessoas por ano no mundo, e esses dados ainda não são
exatos, visto que muitos casos não chegam a ser denunciados. Na maioria dos casos, as vítimas são meninas e seus
agressores são pessoas próximas a elas, como pai ou padrasto. O presente trabalho tem por objetivo levantar dados no
Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância (CRAMI) a partir dos prontuários, com um instrumento de
categorização elaborado pela pesquisadora. Esta pesquisa documental revelou que 69% das vítimas eram meninas e
que a maioria dos agressores (17%) eram os pais. Dentre os principais sintomas apresentados estão: agressividade,
irritabilidade, medo, culpa, raiva e dificuldades de aprendizagem. Esses dados vão de acordo com as teorias
encontradas em pesquisas e exploradas ao longo do trabalho. A conclusão desse trabalho reflete a gravidade do
problema, destacando que 35% das vítimas não chegaram a iniciar atendimento na instituição, e 15% não terminaram o
atendimento. O motivo talvez seja a falta de informações que esses responsáveis têm em relação ao problema
enfrentado, não dispensando a atenção que se faz necessária.
Palavras-chave: abuso sexual infantil; violência.

METODOLOGIA
O presente estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da União das Faculdades dos
Grandes Lagos e aprovado pelo mesmo. Para a coleta dos dados foi utilizado um instrumento de
categorização elaborado para o estudo. Os dados foram coletados a partir de prontuários no CRAMI –
Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, de uma cidade do interior de São Paulo. Foram
utilizados 42 prontuários. Os dados foram avaliados segundo o método quantitativo em pesquisa.

RESULTADOS E DISCUÇÃO
Esta pesquisa documental realizada no CRAMI revelou que 69% das vítimas eram meninas e que a maioria
dos agressores (17%) eram os pais. Os tipos de violência mais comuns relatados pelas crianças atendidas
foram: carícias corporais sexualizadas (40,5%), manipulação genital (26,2%), sexo anal (14,3%) e sexo
vaginal (11,9%). Dentre os principais sintomas apresentados pelas vítimas, estão: agressividade,
irritabilidade, medo, culpa, raiva e dificuldades de aprendizagem. Esses dados vão de acordo com as
teorias encontradas em pesquisas e exploradas ao longo do trabalho para maior entendimento do assunto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão desse trabalho reflete a gravidade do problema, destacando que 35% das vítimas não
chegaram a iniciar atendimento na instituição, e 15% não terminaram o atendimento. O motivo talvez seja a
falta de informações que esses responsáveis têm em relação ao problema enfrentado, não dispensando a
atenção que se faz necessária. Apesar da quantidade de prontuários analisada ter sido pequena, os
números são alarmantes, reforçando a necessidade de estudos contínuos na busca de uma resolução para
esse problema de saúde pública que afeta não só a sociedade riopretense, como toda a sociedade
brasileira e mundial.
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RESUMO
O álcool é considerado uma bebida antiga nas mais variadas culturas, sempre foi usada em rituais religiosos com o
objetivo de pressentir além do que não se podia sentir normalmente. Atualmente, é a bebida mais consumida entre
público jovem. Mesmo sendo a venda proibida para menores, os adolescentes tem fácil acesso a ela e consomem
excessivamente a substância. Por ser a adolescência um período de consolidação da estrutura biológica, psíquica e
social, o sujeito apresenta certa vulnerabilidade para o uso. Portanto, o consumo pode ser confundido como uma
maneira de enfrentar conflitos da idade. Este trabalho foi realizado em uma Escola Municipal de Ensino Médio de uma
cidade com cerca de 420.000 habitantes do interior do Estado de São Paulo. O instrumento de coleta de dados utilizado
foi o AUDIT - Alcohol Use Desorder Identfication Test. Resultados mostram que em geral os alunos do Ensino Médio
fazem uso pesado do álcool.
PALAVRAS-CHAVE: Álcool, adolescentes, ensino médio, bebida.

INTRODUÇÃO
A dependência do álcool está na lista das dez doenças que merecem atenção e que precisam ser priorizadas pelos
Programas de Saúde no Brasil. O uso em excesso desta substância é um grave problema de saúde pública (BRASIL,
2003), no entanto, observa-se falas enérgicas contra o consumo das drogas ilícitas, enquanto o uso de álcool é bem
aceito socialmente. Os meios acadêmicos alertam para o alto grau de delinquência cometido por jovens que fazem o
uso abusivo do álcool. Este comportamento não está restrito a único grupo social. Reconhecendo as inúmeras
dificuldades que precisam ser superadas, com a efetivação das politicas públicas, como a dificuldade de trazer o usuário
a um tratamento, e a adoção de uma abordagem para a prevenção do consumo, verifica-se a necessidade da
realização da presente pesquisa para a identificação de adolescentes que bebem em excesso. Os resultados do estudo
apontam para a identificação do consumo excessivo do álcool entre os jovens estudados, através do AUDIT, sendo que
a partir dos mesmos foi realizado um trabalho de orientação com o objetivo de minimizar o consumo abusivo de álcool
por esses jovens.

METODOLOGIA
Esta pesquisa visa identificar adolescentes que bebem excessivamente, através da aplicação do teste
Alcohol Use Disorder Identification Test - AUDIT, instrumento que mede o consumo da bebida alcoólica,
sendo que contou com 14 alunos de ambos os sexos, da escola do ensino médio de uma cidade do interior
do Estado de São Paulo. Após a coleta de dados, foram realizdas atividades de orientação e prevenção do
consumo excessivo, identificando fragilidades e situações de risco. Após assinatura do Termo de
Consentimento Livre Esclarecimento sobre os objetivos e a metodologia da pesquisa, os adolescentes
responderam ao questionário.

DISCUSSÕES
Por estar presente na sociedade há centenas de anos, o álcool tem estado no dia a dia do individuo, não
tendo barreiras quanto à sua aceitação. Por gerar um reforço ao capitalismo através de seu consumo, o
álcool tem estado cada vez mais acessível, sendo que apesar das restrições de idade os adolescentes
relatam fácil acesso à substância. Portanto, os jovens iniciam o uso cada vez mais cedo e estão vulneráveis
a uma dependência precoce.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve início no primeiro semestre do ano de 2013 e foi concluído no final do mesmo
semestre, com o objetivo da identificar a frequência, dependência, bem como as consequências do
consumo do álcool entre os adolescentes do ensino médio. Além dos dados teóricos apresentados aos
adolescentes sobre o consumo exacerbado do álcool, foi realizada orientações de prevenções e a
apresentação individual dos resultados do teste AUDIT. Todos demonstraram aceitação na participação e
no recebimento dos resultados. No decorrer da vida de cada sujeito se formam expectativas em relação aos
efeitos provocados pelo consumo de álcool, mesmo quando ainda não são consumidores. Tais expectativas
podem colaborara para a manutenção e a administração do uso de bebidas alcoólicas e os comportamentos
relacionados a ela, quando trabalhadas essas expectativas, é possível provocar uma reflexão sobre o uso
do jovem.
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RESUMO
O envelhecimento é um tema que tem sido objeto de crescente interesse na atualidade, não só pelo aumento do
número de idosos, mas também por sua visibilidade social. Acompanhando esse processo, a depressão apresenta um
dos problemas psiquiátricos mais comuns e importantes em idosos. Caracterizada como um distúrbio da área afetiva ou
do humor, que exerce forte impacto funcional em qualquer faixa etária.
Palavras-Chave: Envelhecimento. Depressão. Idoso.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho traz em seu conteúdo, um estudo bibliográfico sobre o envelhecimento, possíveis
fatores que venham a desencadear a doença, os aspectos psicossociais influentes, identificar a prevalência
de depressão em idosos e a importância do tratamento psicológico.

METODOLOGIA
A realização deste estudo conduziu-se a partir de pesquisas, que permitiram uma investigação a partir do
material já elaborado, como também em livros e artigos científicos relevantes para o trabalho, que teve
como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre depressão em idosos, fazer uma abordagem global e
ressaltar a importância do tratamento psicológico.

DISCUSSÃO
A depressão vem sendo uma das causas mais frequentes de sofrirmento emocional levando a piora da
qualidade de vida dos idosos. Em decorrência da idade, o indivíduo fica mais vulnerável, propenso à
depressão, e entre outros fatores, envolvendo alguns aspectos biológicos (fragilidade na saúde decorrente
de doenças crônicas), psicológicos (viuvez, falta de atividades sociais e mudanças de papéis) e sociais
(pobreza, escolaridade, solidão e modificações no suporte social). Essas mudanças fazem da terceira idade
um período de grande necessidade de ajustamento emocional. O uso da intervenção psicológica no
tratamento da depressão no idoso tem como objetivo de reduzir seu sofrimento sendo eles causados pelos
sintomas, melhorar e promover a sua melhor qualidade de vida, diminuindo o risco de suicídio. “Diante da
realidade de que o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, viver muito e manter-se
autônomo e independente junto à sua família e a comunidade é interesse do cidadão e da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido a estudos se tratando de envelhecimento e velhice, podemos concluir que a depressão nos idosos
pode vir a ser desencadeada devido a vários fatores, dentre eles: a) a falta do apoio e cuidados por meio de
seus familiares; b) amigos ou cuidadores; c) a ausência de atividades que eram antes desempenhadas; d)
chegada da aposentadoria; e) isolamento social; f) a dependência física, psíquica e financeira; g) perda de
entes queridos e outros acontecimentos tristes. Estudos referentes à grande incidência de depressão em
idosos comprovam que pacientes que participam de atendimento psicológico possuem um melhor
enfrentamento diante desse sofrimento. Sendo assim vale ressaltar a importância do diagnóstico precoce,
para que se inicie o tratamento adequado trazendo a melhora na qualidade de vida desse idoso depressivo.
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RESUMO
Ao explanar sobre a temática depressão e depressão patológica, nos vemos impossibilitados de realizar com
fidedignidade sem permear pela perspectiva de corroborar a importância que tem os vínculos afetivos no enfrentamento
de ambos, o primeiro sendo nomeado como um processo natural a vida; o segundo como um estado patológico fruto da
incapacidade de elaboração de tal processo. Assim sendo, o objetivo deste estudo é refletir sobre a real significância da
vinculação no enfrentamento de processo e estado depressivos, lançando luz a análise de como se promove a
organização do ego de um indivíduo em ambos processos. A presente pesquisa foi baseada em referenciais
bibliográficos, com o intento de correlacionar idéias de perspectivas psicanalíticas de autores como Sigmund Freud,
Wilfred Bion e Melaine Klein, que com genialidade abriram caminho a reflexão em torno de tal temática.
PALAVRAS-CHAVE: depressão; depressão patológica; vinculação; continente.

INTRODUÇÃO
É de extrema relevância, ao se falar em Depressão e Depressão Patológica, considerar os aspectos que
englobam a funcionalidade que os vínculos afetivos têm diante do enfrentamento de tal processo, que na
impossibilidade deste enfrentamento, resulta num certo estado patológico. Partindo da questão de como se
dá a evolução de um indivíduo em estado depressivo, que partilham de vínculos acolhedores e daqueles
que não, indagamos: Qual a real importância dessa vinculação? Este estudo irá se nortear pelas questões
relacionadas à depressão e processo de luto, depressão patológica - melancolia, afeto, vínculos externos e
o enfrentamento da patologia. O objetivo principal deste projeto é de mensurar a importância dos vínculos
afetivos sob a patologia e seu enfrentamento, sua proporção, ou seja, influência sob a estrutura psíquica de
um indivíduo em estado depressivo.

METODOLOGIA
O presente estudo refere-se a uma pesquisa baseada em referenciais bibliográficos, correlacionando ideias
e teorias psicanalíticas de autores que com maestria expandiram os estudos relacionados ao tema e as
indagações em torno de suas perspectivas. O questionamento central para que tivesse mérito o início das
pesquisas, foi uma busca entre a relação patológica – causas e enfrentamento - com os vínculos afetivos
que o sujeito em estado depressivo compartilha.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao abordar o tema depressão e a vinculação afetiva, a pesquisa foi baseada inicialmente em referenciais
bibliográficos como “Luto e melancolia” (1917), de Sigmund Freud (1856 - 1939), por ser este o introdutor e
pai da Psicanálise, digno de mérito por seus ideários perturbadores para sua época e ao mesmo tempo
sediciosos até a atual. A teoria das Posições de Melaine Klein (1882 -1960), autora de maior competência
depois de Sigmund Freud, e sua sucessora ao desbravar a temática depressão e mania, denominada por
ela posições depressiva e esquizo-paranóide. Além de pensadores como Wilfred Ruprecht Bion (1897 –
1979) e Renato Martino (1972). Todos estes, trazendo luz as indagações sob a perspectiva de como a
vinculação afetiva interfere no processo e estado depressivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fundamentado nas teorias e modelos psíquicos já expostos, concluímos que, a afetividade aliada a
um continente seguro e invariável influem positivamente no enfrentamento de uma patologia, quando
tornam-se ambos impulsionadores do ego ao mundo externo. Ao passo, que a possibilidade de voltar-se
para si mesmo, implica em dispensar energias internas inerentes ao contato com nosso mundo interno. O
luto traz essa possibilidade de voltar-se para si mesmo e reconhecer seus próprios conteúdos internos.
Quando o sujeito não tem a capacidade de auto reconhecer-se, se torna melancólico. Fazemos referencia a
duas tendências humanas, a pulsão de vida, que busca vincular-se ao outro, e a pulsão de morte que
desliga-se do outro e retrocede ao amor narcisista. Um continente saudável e capaz de conter as
inseguranças de um depressivo, transfere a este último a capacidade de vincular-se novamente ao mundo.
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RESUMO
A Síndrome de Down define-se como trissomia do cromossomo 21, os indivíduos possuem 47
cromossomos ao invés de 46. A partir dos trinta e cinco anos o individuo Down é considerado idoso, devido
ao processo rápido e doenças intercorrentes da própria sindrome. A expectativa de vida obteve um aumento
simbólico nos últimos vinte anos, passando de vinte e cinco a trinta anos para cinquenta e cinco anos
aproximadamente. O envelhecer é uma realidade recente, partindo desse pressuposto foram identificados
fatores influentes nesse processo: avaliação psicológica, contexto familiar, desenvolvimento biopsicossocial,
tratamento diferenciado, estimulação precoce, construção da auto-estima e auto-imagem e qualidade de
vida. Descobertas neurocientíficas, tal como a memantina, que atua como receptor neural e auxilia nas
funções da memória operacional do individuo, aponta para a possibilidade de melhora no desempenho de
tarefas. Atualmente, com o avanço da medicina junto à importância da conscientização, inclusão social,
recentes pesquisas e trabalho de profissionais da saúde e a modernidade trouxe a longevidade, e
participação da comunidade, um novo olhar para o envelhecimento dos indivíduos Downs.

Palavras-chave: Síndrome de Down, Envelhecimento, Século XXI
INTRODUÇÃO
O presente estudo refere-se a analise de avanços dos estudos com indivíduos Síndrome de Down que
possam auxiliar no aumento da perspectiva de vida e sua qualidade em educação e saúde.

METODOLOGIA
Para a realização desta monografia, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica (artigos, livros e revistas
eletrônicas), além de diversas consultas em sites especializados e contatos com profissionais na área de
atuação do assunto proposto, a fim de obter subsídios suficientes ao estudo em questão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados aspectos que ao longo da vida do individuo SD que influenciam consideravelmente se
envelhecimento e o aumento da expectativa de vida. Relacionamento mãe-filho, familiar e social, que auxilia
no desenvolvimento e autonomia. Avaliação psicológica para uma visão geral desse desenvolvimento.
Tratamento diferenciado que atue nas suas características específica. Estimulação precoce para treinar
estímulos de estruturas cerebrais respondendo pelas atividades psicomotoras. Construção da auto-imagem
e auto-estima, ter consciência de sua limitação e ter apoio de familiares são fundamentos para o
autoconhecimento. Qualidade de vida, todos os aspectos anteriores citados, mais o acompanhamento
médico adequado contribuem para a qualidade e longevidade da vida do individuo SD.Existem muitos
fatores que se associam ao processo de envelhecimento: moleculares, celulares, sistêmicos,
comportamentais, cognitivos e sociais. A interação destes fatores regulam o funcionamento do individuo.
Deve-se levar em consideração, a qualidade de vida, alimentação, atividades físicas e mentais, tanto para
quem tem e não tem deficiência. Trata-se de um conjunto de fatores que associados, conquista-se um
envelhecimento saudável.As novas descobertas neurocientíficas como a Memantina, fármaco utilizado para
a Doença de Alzheimer, que atua nos neurônios e potencializa da cognição, melhora o fluxo e
funcionamento de neurotransmissores e auxilia a capacidade da memória operacional, ou seja, aprender e
reter informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, a relação mãe-filho, contexto familiar, tratamento de estimulação precoce, socialização
proporcionam ao individuo Down condições psicossocioeconômicas e culturais, para desenvolver
autonomia, bem-estar e qualidade de vida, atingindo com plenitude a terceira idade.Estudo de fármacos
utilizados paralelamente em outras doenças, tem contribuído com êxito ao que se refere a cognição, a partir
dessa premissa, pode afirmar, que o fármaco Memantina, potencializa também o desenvolvimento desse
público.
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RESUMO
Considerando o aumento no número de gestação na adolescência, cresce o interesse por pesquisas que indiquem os
possíveis fatores determinantes para esta ocorrência. A gravidez na adolescência é considerada um problema social e
de saúde pública devido ao grande risco de morte para mãe e bebê. Assim, o presente estudo teve como objetivo
identificar os fatores determinantes da gravidez na adolescência. Foram participantes do estudo, adolescentes em
estado gestacional e puérperas de até 12 meses, assim como as que tiveram gestação antes dos 17 anos com idade
atual de até 21 anos. Os dados alcançados demonstram uma possível relação entre a gestação prematura (100%) e
baixa renda familiar (100%); a não procura por atendimento profissional após inicio da vida sexual (60%), e a
dificuldades em identificar de forma clara os impulsos fisiológicos e controlá-los (70%). Contudo, os resultados do
estudo apontam para a presença de uma relação entre a aquisição de informações específicas relacionadas à
sexualidade nesta faixa etária e a gestação na adolescência, as quais sofrem significativa interferência social, cultura e
familiar.

METODOLOGIA
O presente estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes
Lagos e aprovado pelo mesmo. Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário elaborado para o estudo.
As entrevistas foram realizadas na sede do Programa Saúde da Família- PSF, de uma cidade do interior de São
Paulo. Foram participantes, 10 adolescentes em estado gestacional e jovens adultas de até 21 anos que tiveram
sua primeira gestação antes da maioridade, assim como adolescentes que a gestação teve início antes dos 17
anos. Os dados foram avaliados segundo o método quantitativo em pesquisa.

RESULTADOS E DISCUÇÃO
Os dados avaliados foram organizados e serão apresentados em agrupamentos correspondentes. Com relação
aos dados demográficos foi verificado que das adolescentes entrevistadas, 40% tiveram a primeira relação
sexual entre a idade de 13 aos 15 anos; 30% entre os 11 e 13 anos de idade; e 30% dos 15 aos 17 anos. Assim,
os resultados indicaram uma precocidade das gestações, e um curto intervalo entre o início da vida sexual e a
primeira gestação. A natureza das relações afetivas foram verificadas e os dados coletados indicam que 60%
dos parceiros com os quais tiveram a primeira relação foram caracterizados como eventuais e 30% tiveram a
primeira gestação de parceiros fixos. Dados relacionados à reincidência demonstraram que 70% das
adolescentes apresentaram reincidência nas famílias; e 30% não fizeram parte desta estatística. Sobre os
aspectos psicossociais, os dados apontam para uma possível relação entre baixa renda (100%); seguido do
controle dos estímulos fisiológicos relacionados ao desejo sexual (70%); a não adesão aos métodos
contraceptivos (70%); não procura de orientações profissionais da saúde após início da vida sexual (60%). Sobre
a descoberta da gravidez, 70% das adolescentes relataram ter experimentado sensações de medo; 30%
desespero; 20% alegria e 10% relataram angústia. Os métodos para a confirmação da gravidez entre as
adolescentes entrevistadas demonstram que 50% relataram ter tido a confirmação pessoal (empírica) por meio
de simpatias populares, tais como “fazer xixi na água sanitária” e 20% tiveram a confirmação pelo exame
hematológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos dados sugerem uma possível relação entre gravidez na adolescência e aspectos psicossociais,
incluindo a reincidência de gestação precoce na família. Portanto, os resultados indicaram uma possível
associação entre a prevenção com a diminuição dos riscos para esta ocorrência. Assim, os resultados sugerem
a necessidade de equiparar o acesso à informações em diversas classes sócio econômicas, bem como
igualdade de acesso aos programas sociais como os métodos contraceptivos. Entretanto, embora os resultados
do presente estudo indiquem uma possível relação da gravidez na adolescência à tais fatores apesar, ainda
observa-se uma carência de hipóteses experimentais que abordem o assunto.
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RESUMO
A adolescência é um período fundamental do desenvolvimento humano, apresentando diversas mudanças
significativas, tais como biológicas, psicológicas e sociais, sendo considerada uma fase de experimentação de diversos
comportamentos. A família, por sua vez, pode agravar tais comportamentos e servir como um fator de risco na vida dos
adolescentes em conflito com a lei. Assim, o presente estudo de caso foi desenvolvido contendo uma entrevista semi
estruturada, com ênfase na história de vida e dinâmica familiar dos mesmos. Os dados alcançados demonstram uma
possível fragilidade da família estudada, observada por situações que envolvem falta de regras, limite e contenção.
Contudo, os resultados do estudo apontam a família como provedora essencial das dificuldades e vulnerabilidades de
seus membros, uma vez que pode possibilitar um desenvolvimento saudável dos mesmos.
Palavras-Chave:Adolescência. Família. Infração.

INTRODUÇÃO
O presente estudo refere-se a um estudo de caso, no qual será analisado o contexto familiar de
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em liberdade assistida. Reconhecendo a importância
da família no desenvolvimento de adolescentes, os aspectos sociais que os submergem tornam-se
relevantes para o acompanhamento psicossocial.

METODOLOGIA
O presente estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da União das Faculdades dos
Grandes Lagos, sendo aprovado pelo mesmo, conforme protocolo de autorização de número 056/13.Os
dados foram coletados no Centro Especializado da Assistência Social- CREAS, de uma cidade do interior
de São Paulo. Foram colaboradores deste estudo, uma família (Mãe e Filha) de uma adolescente que
cumpre medidas socioeducativas em liberdade assistida. Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista
semi-estruturada, e os resultados analisados segundo o método qualitativo em pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A resiliência de situações problemas foi a primeira categoria observada no caso estudado e relaciona-se à
algumas situações vivenciadas pela adolescente que podem desencadear comportamentos adequados ou
inadequados. A Relação com Instituições Socializadora, por sua vez, são fundamentais para o
desenvolvimento, sendo que as primeiras percepções do mundo são advindas de tais relações
estabelecendo valores, vínculos e condutas. A relação entre Hierarquia e Família, desempenha um papel
fundamental no grupo familiar no tocante à construção de padrões de comportamento socialmente
adequados, além de influenciar significativamente no comportamento individual através das ações e
medidas educativas tomadas no âmbito familiar. Os dados coletados no estudo são compatíveis com a
literatura, conforme indicam os conteúdos das falas da adolescente, bem como da mãe entrevistada. A
Vivência e a Afetividade demonstram importância no ciclo de desenvolvimento entre os membros da família.
O tempo destinado à convivência familiar tem sido um indicador negativo de problemas na dinâmica
familiar, apresentando significativa diminuição nos tempos atuais, seja pela maior jornada de trabalho em
razão das necessidades econômicas, ou pela solicitação de atividades externas exercidas individualmente
ou com grupos extra-familiares, sendo que esta realidade atual foi observada na dinâmica familiar do caso
estudado, conforme relatos das participantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O resultado do estudo sugere que a família é considerada a provedora essencial das dificuldades e
vulnerabilidades de seus membros, uma vez que possibilitará um desenvolvimento saudável dos mesmos a
partir de sua dinâmica, relação e coesão, podendo transformar-se no principal alvo das ações da rede de
profissionais que buscam atender e garantir os Direitos de Crianças e Adolescentes em vulnerabilidade
social.
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RESUMO
O Alzheimer é considerado uma doença do envelhecimento caracterizada pelo declínio das funções intelectuais
superiores, como memória, linguagem, orientação, atenção, entre outros, podendo interferir nas atividades profissionais
ou sociais do individuo, causando estresse, dúvidas e angústias nos familiares. O objetivo do trabalho é avaliar a
qualidade de vida dos familiares cuidadores de pacientes com Doença de Alzheimer. A pesquisa foi realizada no
domicílio de cada participante. Foram avaliados 20 familiares cuidadores. Utilizou-se o Teste de Qualidade de Vida SF36 e o Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp. Em relação à qualidade de vida dos cuidadores que
participaram desta pesquisa, apresentaram resultado favorável, porém no aspecto da dor, obtivemos nível elevado e
quanto ao estresse houve predominância de sintomas psicológicos. A Doença de Alzheimer confronta o familiar com
uma carga enorme de estresse, afetando assim sua qualidade de vida.
Palavras-chave: Cuidadores; Qualidade de vida; Doença de Alzheimer.

INTRODUÇÃO
A demência do tipo Alzheimer foi descrita pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer em 1907 e é apenas uma
das várias formas de demências. Essas são doenças que causam deterioração das funções mentais, do
comportamento e da funcionalidade (FERRARI, 2002).
O objetivo geral do trabalho é avaliar a qualidade de vida do familiar cuidador do paciente com Doença de
Alzheimer.

METODOLOGIA
São participantes deste estudo, 20 familiares cuidadores de pacientes com diagnóstico de Doença de
Alzheimer (D.A.), de ambos os sexos da cidade de São José do Rio Preto- SP e região. É utilizado como
critério de exclusão, cuidadores sem vínculo de parentesco de pacientes com Doença de Alzheimer. Foi
utilizado os seguintes instrumentos para a coleta de dados: Termo de Consentimento Informado,Termo de
Consentimento Pós Informado,Ficha de Identificação, Entrevista semi-estruturada, Teste de Qualidade de
Vida SF-36, ISSL – Inventário de Sintomas de Stress Para Adultos de Lipp.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentamos um total de 20 participantes, 85% caracterizam-se do sexo feminino e 15% do sexo
masculino, A média de idade obtida foi de 52 anos entre os cuidadores.
Em relação à qualidade de vida dos cuidadores, a média encontrada foi qualificada como melhor
qualidade de vida, exceto no item dor, que quanto maior o escore obtido qualifica-se como pior qualidade de
vida.Em relação à avaliação do estresse, 70% (14) que apresentaram sintomas de estresse e 30% (06) não
apresentaram esses sintomas, sendo que se encontram a maioria dos participantes na fase de resistência
(n=9; 64%), seguindo da fase de exaustão (n=4; 29%), fase de alerta (n=1; 7%) e quase exaustão (n=0;
0%).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, consideramos de suma importância à psicoterapia com familiares cuidadores para auxiliar na
vivência de cuidar de um familiar acometido pela doença sem privar-se de cuidados básicos, pois sabemos que
toda essa experiência demanda tempo e dedicação.
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RESUMO
Em todos os lugares públicos e privados presenciamos o desmantelamento das utopias que poderiam direcionar o ser
humano para um horizonte temporal mais satisfatório, em relação ao respeito às normas socializadoras. O objetivo
deste trabalho é analisar e compreender os aspectos sociais, psicológicos e penais que envolvem o transtorno
denominado pedofilia, por meio da metodologia chamada de pesquisa bibliográfica. Observa-se que
crianças/adolescentes abusadas podem apresentar quadros psicopatológicos na idade adulta, por motivos relacionados
ao desenvolvimento psicossocial e neurológico da vítima. Os trabalhos pesquisados mostram ainda sobre a
necessidade de se integrar várias áreas do conhecimento para prevenir os atos sexuais dessa ordem e também formas
interdisciplinares de tratamento para a vítima e o infrator.
PALAVRAS-CHAVE: Pedofilia; Violência doméstica; Psicopatologia; Tratamento.

INTRODUÇÃO
A palavra pedofilia possui origem grega: paidophilia possui a combinação do substantivo “paidos” (criança)
e do verbo phileo (amizade), significando assim amizade ou interesse pelas crianças. Atualmente seu
significado está associado a um tipo de perversão sexual. O ato sexual com crianças/adolescentes é crime
no país e considera-se que vários fatores podem contribuir para a formação do comportamento perverso
dos agressores, por exemplo, os aspectos sociais e psicológicos. O Estatuto da Criança e do Adolescente
garante a proteção integral das vítimas por meio da punição dos autores, conforme art. 241. Portanto, o
objetivo desse trabalho é refletir sobre o termo pedofilia; analisar seus aspectos psicossociais, penais e
psicológicos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica. Seguiu-se o seguinte roteiro de trabalho:
a) exploração das fontes bibliográficas; b) leitura do material; c) resumo de partes relevantes do material
consultado; d) ordenação e análise dos trabalhos.

DISCUSSÃO
Os pedófilos podem apresentar comportamentos imprevisíveis e embora possam revelar uma série de
características psicológicas e comportamentais comuns em si, compõem um conjunto muito amplo e
diversificado de indivíduos que agem com diferentes práticas e de variadas maneiras. Segundo a
classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10, a pedofilia se enquadra nos
denominados Transtornos de Preferência Sexual, identificada como uma preferência sexual por crianças de
idade pré-puberal ou no início da puberdade. Este tipo de transtorno exige acompanhamento por toda a
vida, tendo em vista que o pedófilo agride a sociedade exercendo um custo social muito grande, além disso,
observa-se que as reincidências são elevadas. A Lei Brasileira categoriza vários crimes e pune diversas
formas de abuso sexual, incluindo aquelas que surgiram com o virtual, a divulgação da pornografia infantil
na internet. Em relação aos aspectos sociais, nota-se que o contexto familiar exerce fator importante de
proteção às crianças e adolescentes. Caso não haja vínculos que possibilite o acompanhamento afetivo e
de cuidados entre seus membros, o espaço de introdução a um possível agressor é aberto. Por outro lado,
observa-se também que o criminoso pode estar na própria família, exercendo a violência intrafamiliar,
conforme relata Viola (2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em uma sociedade que encontra na satisfação consumista ilusória, o remédio para o tédio e para a
impossibilidade do prazer absoluto, não é de se espantar que, a luta pela proteção integral das
crianças/adolescentes e a garantia de seus direitos fundamentais estão sendo dificultados na
contemporaneidade. Por outro lado, observam-se alguns avanços significativos por meio do paradigma da
Proteção Integral, na busca pela conquista da cidadania numa sociedade democrática. Este trabalho
buscou compreender o tema Pedofilia em seus aspectos psicológicos, penais e sociais. Conclui-se que o
trabalho desenvolvido realizou uma análise geral sobre o assunto, tendo em vista que a sua abrangência
temática engloba vários aspectos interdisciplinares de interpretação.
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RESUMO
O mundo globalizado exige que pessoas e organizações estejam preparadas para enfrentar demandas sociais
e profissionais, gerando consequências negativas à saúde do trabalhador. O objetivo deste estudo foi identificar o papel
do psicólogo organizacional na promoção e prevenção de saúde mental. A pesquisa realizada considerou artigos
publicados nas bases de dados Scielo e Bireme com os temas: psicólogo organizacional, saúde mental e trabalhador. O
psicólogo deve agir em conjunto com outras estruturas de promoção à saúde do trabalhador, como SESMT e Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, desenvolver programas que promovam a saúde mental, análise de situações de
trabalho que possibilitem melhores condições de saúde, pesquisa de cultura e clima organizacional, diagnósticos,
promoção de palestras, discussões em grupos, treinamentos motivacionais e de relacionamento interpessoal. Deve-se
ressaltar a necessidade de novas pesquisas, e a responsabilidade das instituições de ensino, para que possam preparálos a atender novas demandas do contexto organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: psicólogo organizacional, saúde mental e trabalhador.

INTRODUÇÃO
A psicologia aplicada às organizações é uma área da psicologia voltada aos aspectos que envolvem as
relações de trabalho entre o homem e a organização. A constante pressão que o trabalhador é submetido
na atualidade, ameaçado por todas as mudanças no plano das condições e organização do trabalho, o faz
sentir-se a todo o momento sobressaltado. O objetivo deste estudo foi identificar o papel do psicólogo
organizacional na promoção e prevenção da saúde mental.

METODOLOGIA
Levantamento bibliográfico através de busca eletrônica nas bases de dados Scielo e Bireme,
publicados nos últimos 15 (quinze) anos, com os seguintes descritores: Psicólogo Organizacional,
Saúde Mental e Trabalhador. Os artigos identificados foram selecionados para análise detalhada,
e os critérios para esta seleção foram: leitura dos resumos, presença no resumo de conteúdo
temático e clareza de que a intervenção do psicólogo organizacional tenha sido direcionada para a
saúde mental do trabalhador.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na pesquisa realizada, verificou-se cinco trabalhos publicados no período de 1997 a 2011, sendo quatro
revisões bibliográficas e uma pesquisa qualitativa e exploratória. Os resultados revelam que o psicólogo
deve agir em conjunto com outras estruturas de promoção à saúde do trabalhador, como SESMT e
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desenvolver programas que promovam a saúde mental,
análise de situações de trabalho que possibilitem melhores condições de saúde, pesquisa de cultura e clima
organizacional, diagnósticos, promoção de palestras, discussões em grupos, treinamentos motivacionais e
de relacionamento interpessoal. A literatura apresenta concordância com os resultados obtidos enfatizando
que a atuação do psicólogo organizacional tem sido privada e alienada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O psicólogo organizacional deve estar preparado para atuar além das práticas tradicionais, como o
recrutamento e seleção e o treinamento e desenvolvimento. Sua atuação deverá ser sistêmica, buscando
parcerias com outras estruturas de promoção à saúde do trabalhador como SESMT e CIPA,
desenvolvimento de programas de promoção e prevenção à saúde do trabalhador, realização de
diagnósticos, avaliação de clima organizacional, diálogo permanente com líderes e colaboradores,
promoção de palestras e cursos, atividades terapêuticas, acolhimento e orientação profissional. É
importante ressaltar não só a necessidade de mais pesquisas relacionadas às práticas do psicólogo
organizacional, como também, a responsabilidade das Instituições de Ensino, formadoras de novos
psicólogos, para que possam prepará-los a atender novas demandas do contexto organizacional.
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RESUMO
Não há como precisar uma data para o surgimento da profissão, entretanto acredita-se que a profissão surgiu
no Egito há 500 a.C com os Escribas exercendo as funções da época. No Brasil, a mulher como secretária passou a ser
notada a partir da década de 50 com a chegada das multinacionais da indústria automobilística. A profissão de
Secretária é regulamentada e complementada pela Lei 7377 de 30/08/1985 e Lei 9261 de 11/01/1996.
PALAVRA-CHAVE: Funções, Secretária, Multinacionais, Regulamentação.

INTRODUÇÃO
Como e Onde Surgiu a Profissão de Secretária (o)
O Papel da Secretária (o)
Ferramentas Secretariais
O Perfil da Secretária (o) Atual
Regulamentação da Profissão

METODOLOGIA
Tirado do conteúdo aplicado em sala de aula, da matéria de Técnicas Secretariais I. Docente
Andrezza Scardova.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a pesquisa feita, foi possível concluir que a profissão de secretariado executivo vem
crescendo no mercado de trabalho. O Profissional deixou de ser um simples atendente e passou a exercer
funções de Liderança, Motivação e Planejamento ao lado do executivo. As organizações buscam cada vez
mais profissionais qualificados e que contribui para maior produtividade na empresa. Tendo o objetivo de
ser a ligação entre a alta e a baixa hierarquia.
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A influência de falar uma ou mais línguas estrangeiras sobre o salário da Secretaria
Executiva
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RESUMO
Neste trabalho iremos analisar a necessidade de falar uma ou mais línguas estrangeiras para um
profissional do secretariado executivo, e se isto acarreta alguma diferença no seu salário.
Palavras chave: Línguas estrangeiras; Remuneração; Secretario executivo.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho iremos analisar a necessidade de falar uma ou mais línguas estrangeiras para um
profissional do secretariado executivo, e se isto acarreta alguma diferença no seu salário
METODOLOGIA
Tomamos como base entrevistas e depoimentos de secretários executivos já inseridos neste mercado
dinâmico, quais eram as suas perspectivas e quais habilidades eram realmente necessárias. Foram
realizadas também pesquisas em jornais e classificados on-line para criar-se a noção de salário base de um
profissional da área e se existiam mesmo tais variações.
DESENVOLVIMENTO
O mercado de trabalho brasileiro tem crescido cada vez mais, podendo então concluir que e a necessidade
de ser fluente em idiomas estrangeiros para se trabalhar em uma multinacional é cada vez maior. O
sucesso nas relações de negócios internacionais está baseado, sem dúvida nenhuma, numa boa
comunicação entre as partes e em estar por dentro do lado humano do negócio. Consuelo Aparecida Moco
Rosa Fradique, consultora de RH do Centro Nacional de Estudos e Projetos (Cnep), afirma que o mercado
está exigindo profissionais não só bilíngues, mas também trilíngues. “A procura por secretários executivos
com esse perfil é grande em empresas multinacionais e nacionais públicas ou privadas que fazem negócios
com outros países. Hoje, além do inglês e do espanhol, outros idiomas também são valorizados, como o
mandarim, o japonês e o árabe”, e acrescenta que o salário de uma secretária que fale duas ou três línguas
pode ser quatro vezes maior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao chegarmos ao termino deste trabalho, multinacionais por sua vez buscam profissionais com diferenciais
em seus currículos, assim como os dentro da área de secretariado executivo. Ao compararmos também
através de anúncios e classificados de jornais, a remuneração oferecida pelas as empresas que pedem
competência em falar outro idioma, com as outras que não o fazem, é expressamente grande a diferença da
quantia que é oferecida.

REFERÊNCIAS
http://www.ofluminense.com.br/editorias/empregos-e-negocios/
http://www.vagas.com.br
http://99jobs.com

ÉTICA PROFISSIONAL
Pereira, Ana Caroline Soares Teixeira de Paula . Cursando Secretariado Executivo Bilíngue na União das Faculdades
dos Grandes Lagos – UNILAGO, em São José do Rio Preto/SP. E-mail: carolrp93@hotmail.com
Profª Andrezza Scardova de Rezende

RESUMO
Ser um profissional ético nada mais é do que ser profissional mesmo nos momentos mais inoportunos. Para ser uma
pessoa ética, devemos seguir um conjunto de valores. Ser ético é proceder sem prejudicar os outros. Algumas das
características básicas de como ser um profissional ético é ser bom, correto, justo e adequado. Além de ser
individual, qualquer decisão ética tem por trás valores fundamentais.
Palavras chave: Ética, valores, decisão, profissional.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho vamos falar sobre ética profissional. Às vezes é importante sabermos diferenciar nossas
atitudes no ambiente de trabalho. Temos que ter a consciência de que nossos atos podem influenciar na
vida dos outros e que nossa liberdade gera responsabilidade. Ética é definida como fundamento do agir
humano na busca do bem comum e da realização individual.

METODOLOGIA
Pesquisas na internet e no material didático, no período de uma semana.

DESENVOLVIMENTO
Sempre, quando se fala em virtudes profissionais, preciso mencionar a existência dos códigos de ética
profissional. As relações de valor que existem entre o ideal moral traçado e os diversos campos da conduta
humana podem ser reunidas em um instrumento regulador. Assim, o código de ética é uma espécie de
contrato de classe em que os órgãos de fiscalização do exercício da profissão passam a controlar a
execução de tal peça magna. Tudo deriva, pois, de critérios de condutas de um indivíduo perante seu grupo
e o todo social.
Tem como base as virtudes que devem ser exigíveis e respeitadas no exercício da profissão, abrangendo o
relacionamento com usuários, colegas de profissão, classe e sociedade. O interesse no cumprimento do
referido código deve ser de todos.
O exercício de uma virtude obrigatória torna-se exigível de cada profissional, como se uma lei fosse, uma
vez que toda comunidade possui elementos qualificados e alguns que transgridam a prática das virtudes;
seria utópico admitir uniformidade de conduta. A disciplina, entretanto, é um contrato de atitudes, de
deveres, de estados de consciência, e que deve formar um código de ética, tem sido a solução,
notadamente nas classes profissionais que são egressas de cursos universitários (contadores, médicos,
advogados, psicólogos, etc.). Uma ordem deve existir para que se consiga eliminar conflitos e
especialmente evitar que se macule o bom nome e o conceito social de uma categoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em consequência, esse trabalho nos trouxe a discussão de nossos valores éticos e sua importância nas
relações sociais no meio profissional e que é essencial aprender a natureza da ética profissional para a
intervenção na nossa profissão. Fazer referência a ética nos leva a pensar em estudar as ações humanas,
pois em primeiro instante ética é uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas quando alguém pergunta,
muitas vezes a dificuldade de explicá-la. Dificilmente será perfeita, muito menos respeitada por toda a
sociedade. Mas é por ela que a vida em sociedade é constituída.
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MARKETING PESSOAL: VOCÊ E SEU PRODUTO
Todo profissional tem muito a oferecer: talento, experiência e seu conhecimento, saiba usá-lo.

INTRODUÇÃO

TALENTO: Sua Vocação.

Experiência: Aprender com cada etapa de execução de um trabalho.

Aperfeiçoamento: Planeje corretamente, estude situações e prepare-se para as oportunidades, utilize a
experiência.

Conhecimento: É a soma das experiências que você adquire ao longo dos trabalhos. O sucesso de sua
carreira depende de como você lida com esse produto, que é você mesmo.

METODOLOGIA
Como forma de estudo foi utilizada a Aula 15 com o tema: Marketing Pessoal. Material editado e
disponibilizado pela docente e orientadora Andrezza Scardova.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não basta mostrar competência, deve-se também “vender” a sua imagem. É preciso lembrar que
não basta ser bom é preciso que as pessoas saibam que você é.
Divulgar a sua imagem é fazer o marketing pessoal, quem é não é visto, também não é lembrado. Mas não
basta ser visto. É preciso que as pessoas vejam você de maneira a gravarem a sua imagem na memória.
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RESUMO
Venho por meio deste trabalho explicar os mitos em relação ao trabalho da Secretária Executiva. Como algumas
pessoas são equivocadas quando falamos sobre a secretária, existe um pré-conceito quando se trata desta profissão.
Palavras-chave: Secretária; Mitos; Esclarecimento.

INTRODUÇÃO
Já sabemos que a profissão da Secretária existe há muito tempo. Nos dias atuais, a Secretária possui
atribuições semelhantes às realizadas pelos escribas, pois são profissionais de confiança, geralmente,
sempre mais próximo aos dirigentes, porém seu campo de atuação é muito mais amplo, em virtude de toda
a evolução tecnológica ocorrida ao longo do tempo. E pelo vasto campo de atuação é que surgiram alguns
equívocos da profissão.
METODOLOGIA
Pesquisas na internet e no material didático, no período de duas semanas.

DESENVOLVIMENTO
MITOS DA PROFISSÃO:
1. SECRETÁRIA X ASSESSORA: Muitas vezes as pessoas confundem secretária com assessora, pois a
secretária assessora os executivos, mas assessorar é apenas uma função e não uma profissão.
2. TRABALHOS PARTICULARES: Esse é um dos mitos mais comentados, já que todos dizem que a
Secretária sempre faz trabalhos fora de sua função para seu chefe.
3. SECRETÁRIA TEM HORÁRIO PARA ENTRAR, MAS NÃO PARA SAIR: A Secretária tem direitos como
qualquer outro funcionário. Não só porque ela cuida de tudo, inclusive dos assuntos pessoais de seu chefe
que ela deve exceder suas horas de trabalho.
4. O TRABALHO DA SECRETÁRIA NÃO GERA RESULTADOS: Muitos acham que pela secretária não
marcar ponto e não tem supervisão ela não cumpre suas obrigações.
5. SECRETARIA X RECEPCIONISTA:Por esses trabalhos terem funções semelhantes as pessoas os
confundem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O surgimento desses mitos ocorreu devido a diversos motivos, dentre eles a demora em definir o nome da
profissão. E por está numa posição não tão destacada nas organizações, pois muitas mentes ainda
acreditam que um profissional que produz e dá resultado é aquele que está numa função central ou de
produtividade visível.
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RESUMO
A dependência química é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma doença, devendo receber
atenção especializada com a utilização dos recursos necessários ao tratamento da especificidade da patologia. O
objetivo desse trabalho é o de analisar o efeito não só sobre os dependentes, mas as conseqüências da doença
também sobre as famílias. Abordaremos a Política Nacional sobre Drogas. Pesquisa realizada por sites e referencias
bibliográficas
Palavras chaves: Droga; Família; Política Pública.

INTRODUÇÃO
Qualquer pessoa é vulnerável ao uso de drogas e ao se tornar um dependente químico pode desenvolver
reações orgânicas, psicológicas, sociais e por vezes, pré- disposta a gerar conflitos familiares e sociais.
Sendo uma doença, o fenômeno das Drogas e da Dependência é um problema de saúde pública e cabe ao
Estado formular políticas para o enfrentamento do comercio, ações de prevenção e tratamento do
dependente químico. A intervenção paliativa reflete na degradação do usuário e nas relações familiares
causando danos sociais irreversíveis. A falta de medidas emergenciais e contínuas para combater o uso
das drogas e ao tratamento é objeto de nossos questionamentos.

METODOLOGIA
O estudo se apropria de referências como artigos e pesquisas que norteiam o assunto. Respalda - se na
categoria teórico para análise do problema a partir da Política Nacional de Drogas. Os dados serão
discutidos para compreender o problema que se tornou uma situação de calamidade pública no país.

DISCUSSÃO
O uso de substâncias psicoativas é tema de preocupação nacional por envolver diversas agendas
sociopolíticas que passam por saúde, educação, segurança pública e assistência social. A dependência
química é distinta do vício, pois leva o usuário ao consumo excessivo e compulsivo de drogas gerando uma
conexão psíquica mais profunda e uma ligação patológica com as substâncias utilizadas afetando as
relações sociais causando problemas sociais, familiares e profissionais. Transtornos graves associados ao
consumo de drogas (exceto tabaco) atingem pelo menos 12% da população acima de 12 anos. A
criminalização do consumo não é solução sendo necessária uma articulação efetiva e inventiva entre a rede
de cuidados e outras políticas setoriais, como justiça, segurança pública, trabalho, educação e assistência
social como preconiza a Política Nacional sobre Drogas .

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O avanço das drogas no Brasil é um fato que ainda está longe de encontrar uma solução que nos permita
atingir um patamar aceitável, já que a erradicação é uma utopia. Como o problema vem sendo tratado em
especial pelo poder público, a problemática das drogas tende a causar ainda muitos danos para o indivíduo
dependente, para as famílias e toda sociedade. Trata – se de um assunto complexo, polêmico, por
irresponsabilidade e omissão de décadas por parte dos Governos ao banalizar o caráter social, educacional,
familiar, de saúde e de segurança pública.
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RESUMO
Reflexão sobre a condição socioeconômica das famílias requerentes de guarda de crianças e adolescentes, a partir do
entendimento do que é a guarda assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo do estudo é
conhecer de forma aproximada à situação em que se encontram as famílias que fazem solicitações de guarda. Pesquisa
documental realizada no Núcleo de Práticas Jurídicas da União das Faculdades dos Grandes Lagos de São José do Rio
Preto/SP, vivenciado no campo de estágio e através de entrevista com usuária utilizando – se do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido autorizado pelo sujeito com o objetivando de enriquecer os dados e complementar
a pesquisa.
Palavras chaves: Guarda; ECA; Família; Condição Socioeconômica.

INTRODUÇÃO
Crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e, portanto não possuem ainda total capacidade
intelectual, social, moral e afetivo não tendo muitas vezes a capacidade de proteger sua própria vida e nem
suas necessidades básicas. A proteção deve ser assegurada pela família ou por parte dos pais ou
familiares É relevante para a elaboração desse artigo a necessidade de se conhecer o perfil
socioeconômico das famílias solicitantes da guarda para maior compreensão por parte dos profissionais
viabilizando uma intervenção de qualidade.

METODOLOGIA
O estudo realizado por levantamento bibliográfico e documental. Coleta de dados por meio de documentos
e entrevista no Núcleo de Práticas Jurídicas de São José do Rio Preto/SP. A discussão dos dados por ser
de caráter exploratório e a partir da realidade apontada pela entrevistada fundamenta - se na análise teórico
crítico.

DISCUSSÕES
A sociedade sofre com diversas expressões da questão social que incide sobre as famílias, a solicitação da
guarda é apenas mais uma que resulta de várias outras questões. As famílias requerentes de guarda, em
sua grande maioria fazem a solicitação porque a família biológica da criança ou adolescente está sofrendo
intensa vulnerabilidade social e já não possui condições de mantê-la consigo ou como em muitos casos,
porque já está numa instituição visando uma futura adoção. Entendemos que é necessário conhecer o perfil
social, econômico e cultural da família que está requerendo essa guarda, para poder melhor compreendê-la,
viabilizando desta maneira, um conhecimento que somará e permitirá uma ação mais adequada juntamente
com as intervenções que já são dirigidas a ela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acessamos 130 relatórios de triagem social, referente à solicitação de guarda no ano 2012.Foram
encontrados os seguintes resultados: 95% dos solicitantes são mulheres, a grande maioria mães, avós e
tias, casadas, com idade entre 31 e 42, sendo que 51% delas não terminaram o ensino médio, e 30% não
concluíram o fundamental. Outro dado relevante é refere – se a 90 requerentes estão empregadas e muitas
em trabalho informal; 80 requerentes não possuem casa própria, 51 dos casos atendidos possuem 3 filhos
ou mais, sendo que a grande maioria convive com a requerente. A renda da família em 74% dos casos não
ultrapassa os 2 salários mínimos e 83 dessas famílias relataram não recebem benefício social. Várias são
as situações que motivam essa solicitação de guarda: dependência química, violência contra a criança,
negligência/abandono e a prisão dos pais. As solicitações de guarda são feitas por um dos membros da
família, que também apresenta alguma vulnerabilidade e persiste em lutar para não perder o vínculo com a
criança ou adolescente. O Estado é o maior responsável porque tem leis que garantem a proteção social,
mas elas não são totalmente efetivadas como determina a Constituição Federal/88 no capítulo V com
relação aos direitos sociais.
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RESUMO
Pesquisa de campo realizada com usuários do Programa Bolsa Família (PBF) do município de São José do Rio
Preto/SP. Levantamento de dados por meio da entrevista estruturada com amostra aleatória com total de vinte sujeitos,
o objetivo foi conhecer as impressões dos usuários sobre os benefícios e valor destinado pelo programa (PBF) para
manutenção de suas necessidades. As categorias analisadas foram qualidade do atendimento do Centro de Referência
da Assistência Social (CRASS) e Programa Bolsa Família e, perfil das famílias.
Palavra chave: PBF, Bolsa família, Programa de transferência de renda.

INTRODUÇÃO
Reconhecido mundialmente como um dos maiores programas de transferência de renda, o
Programa Bolsa Família (PBF), criado pelo Governo Federal, nasceu da unificação de ações sociais
implantadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, como Cartão Alimentação, Bolsa Alimentação
e Auxílio Gás. Financiado por meio dos impostos repassado para Estados e municípios, foi concebido com
objetivo de melhorar a vida das famílias pobres e extremamente pobres do Brasil atendendo
aproximadamente 12,3 milhões de famílias. O objetivo desse artigo foi conhecer as impressões dos
usuários sobre os benefícios e valor destinado pelo programa (PBF) para manutenção de suas
necessidades.

METODOLOGIA
Na primeira etapa realizamos levantamento bibliográfico para conhecer o programa, a segunda
uma pesquisa de cunho exploratório. O campo de estudo foi a unidade do CRAS da cidade de São José do
Rio Preto/SP, a amostra foi definida aleatoriamente, conforme disponibilidade das pessoas. A técnica foi a
entrevista estruturada, e vinte pessoas cadastradas no CAD-único do município, recebendo regularmente o
PBF foram os sujeitos. Em termos de delineamento da pesquisa foi utilizada a pesquisa exploratória, sendo
o objeto de estudo avaliação dos benefícios do PBF.

DISCUSSÃO
O município disponibiliza o Programa Bolsa Família (PBF) por meio do atendimento no Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS), a inscrição das famílias é realizada junto ao Cadastro Único (CAD
único) , coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Podem ser
inscritos no programa famílias que atendem as seguintes condicionalidades: renda de até R$ 70,00 por
pessoa/mês; renda de até R$ 70,00/por pessoa considerando também os valores dos benefícios do PBF;
renda entre R$ 70,01 a R$ 140,00/pessoa ao mês que tenham crianças e adolescentes com idade entre
zero e 15 anos ou gestantes; renda entre R$ 0,00 a R$ 140,00/pessoa por mês que tenham adolescentes
entre 16 e 17 anos; famílias que atendem aos critérios do programa e estão inscritas em outros programas
federais.
A pesquisa de campo demonstrou que as famílias têm mais integrantes idosos e crianças do que
adulto, interferindo na possibilidade de gerar e aumentar a renda familiar imediatamente. Destacaram como
motivo da solicitação do benefício desemprego 58% e alimentação 26%, e 85% afirmou não ter encontrado
dificuldade de acessar o programa.
Questionados sobre o que o benefício proporcionou a família, 75% apontaram melhor alimentação
e 20% manutenção das despesas da casa, demonstrando que ainda o benefício é utilizado como alternativa
a manutenção da sobrevivência mínima das famílias. O tempo de permanência e recebimento do benefício
foi apontado por 70% de 1 a 2 anos e 25% de 6 meses a 1 ano, com valores agrupados em três categorias:
40% recebe de R$180,00 a R$250,00 e 30% recebe respectivamente de R$100,00 a R$ 175,00 e R$250,00
a R$310,00.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os entrevistados reconhecem o seus direitos como cidadãos, e que a composição familiar se
mostrou como obstáculo para a superação das situações da vida cotidiana. Concluímos que o PBF é um
beneficio para um momento de emergência, e que não soluciona ou elimina a pobreza existente, verifica-se
a necessidade de empreender ações que possam atender os objetivos que justificam a implantação do
programa, para a superação da pobreza propostos pelo programa.
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RESUMO
A disruptura de novas ondas tecnológicas e a quebra delas sobre as costas mercantis é um evento que ocorre de cada
10 a 20 anos, e na atualidade temos presenciado esta mudança no meio tecnológico por meio das quatro ondas:
Mobile, Cloud Computing, plataformas sociais – Social Business e o Big Data. Estes fenômenos têm participado
ativamente no ciclo de uso de recursos tecnológicos empresariais e de usuário e que, caso estes não se adaptem a tais,
poderão correr risco de não terem acessos às novas tecnologias que, em um breve futuro, serão implementados no
mercado, assim como concorrer no mesmo. É, também, por meio dessas quatro ondas que a Internet das Coisas tem
ganhado cada vez mais força e espaço no meio social.
Palavras-chave: Big data, mobilidade, social business, cloud computing.

INTRODUÇÃO
Quatro ondas da tecnologia tem se quebrado: mobile services, cloud computing, social business e
Big Data. Cada uma delas, isoladas, tem grande poder de ação e todas, em conjunto, se tornam um
tsunami, que devasta e deixa para trás o que se tornaram desnecessário e desatualizado no mercado
tecnológico. Em conjunto, tem os motivos pela transformação massiva no que conhecemos como TI.

METODOLOGIA
O estudo apresenta o motivo pelo qual estes fenômenos têm sido abordados como ondas
tecnológicas, é pelo fato de que ambas tem impactado no dia a dia dos cidadãos do mundo todo, visto que
é um dos grandes motivos da transformação dos conhecimentos da Tecnologia da Informação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A computação em nuvem aparece como uma alternativa, pois aloca recursos computacionais à
medida que eles sejam demandados. Se houver maior demanda de transações, mais recursos são
alocados. Se a demanda diminuir, esses recursos são liberados para outras aplicações (Taurion, 2009, pág.
9).
... Social Business é a capacidade de uma empresa de Produzir conhecimento de forma
colaborativa, de Gerir Conhecimento, de Compartilhar Informações, de Eliminar barreiras, de Acelerar
processos, de se aproximar de seus clientes, fornecedores e parceiros, de inovar. E aí está a diferença
fundamental entre uma Rede Social e um Social Business. Construir uma Rede Social ligando pessoas é
fácil. O grande desafio é ligar esta Rede aos processos de sua empresa. É fazer com que a Rede Social
contribua de forma clara e efetiva para atender aos pontos acima ... (Mendes, 2012, pág. 27).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje, a empresa que não aproveita os dados de seus clientes, consumidores, fornecedores e
distribuidores, provavelmente pode ficar aquém de quem as utiliza. No entanto, é importante ressaltar que
quem usufrui desta tecnologia deve ter o minucioso cuidado para deixar os dados alinhados ao conjunto de
disciplinas para fazer cumprir de ordem legal e regulamentar as políticas e diretrizes estabelecidas para o
negócio de uma instituição ou empresa.
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RESUMO
O processo de desenvolvimento de um software web que visa atender a entidades prestadoras de serviço em suas
necessidades gerenciais quanto à gestão do consumo de horas contratadas e atividades desenvolvidas em projetos a
clientes externos. Tem três motivos genéricos, que se desdobram em específicos e que são usados isolados ou em
conjunto para levar à contratação de consultoria. São eles: necessidade de maior conhecimento, falta de tempo e
política empresarial. O projeto tem como objetivo mostrar todos os registros diários dos consultores que estão atuando
fora da organização visando estabelecer uma rotina simples para atender às principais necessidades da organização.
Além disso, pode ser possível a realização da gestão de várias implantações ao mesmo tempo, com projetos, atividades
e colaboradores com diferentes níveis de responsabilidade sendo entre elas consultor e coordenador. A solução para o
cenário apresentado é o desenvolvimento de um sistema web, permitindo a disponibilização de informações
diferenciadas.

Palavras- chaves: Desenvolvimento, sistema.

INTRODUÇÃO
O projeto será desenvolvido, tendo como foco necessidades reais de uma organização atuante no
desenvolvimento e implantação de soluções em software, onde será possível realizar a gestão de várias
implantações ao mesmo tempo, com projetos, atividades e colaboradores com diferentes níveis de
responsabilidade sendo entre elas consultor e coordenador .

METODOLOGIA
Tendo em vista a dificuldade encontrada em acompanhar as atividades que são realizadas em
ambiente externo à organização e monitoramento do consumo do esforço empregado em atividades de
implantação, o que pode resultar em falha de comunicação com contratantes, prejuízos financeiros com
execução de atividades não planejadas e sub aproveitamento de recursos de implantação quando não
geridos de forma adequada é que se propõe o desenvolvimento do projeto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Oliveira, Ramos Junior e Albuquerque (2010, pg 4), existe um consenso na
literatura que assume a implementação como a fase mais complexa da implantação do sistema ERP. A
implementação está relacionada com a adaptação da empresa ao software ou vice-versa.
O sucesso da implantação também está relacionado aos profissionais envolvidos, que além da
competência técnica devem reunir bons conhecimentos do negócio. O gerente de implantação deve
acompanhar os prazos, auxiliar na definição do escopo das modificações e não perder o foco do projeto. Os
funcionários envolvidos devem ter bom conhecimento da empresa e das modificações que estão sendo
introduzidas. (Mendes, Escrivão Filho, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema Gestão de Implantação de Software tem como objetivo realizar o registro diário dos consultores,
a organização ter acesso em tempo real às atividades realizadas, tendo um controle total da prestação de
serviços fora da organização. Este projeto apresenta a possibilidade de prever desvios dos objetivos
estabelecidos e tomada de decisões quanto à mudança de forma antecipada.
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RESUMO
As Demonstrações Financeiras nada mais são do que uma forma de demonstrar as variações na mutação do patrimônio
da empresa durante determinado período. E, nosso objetivo é mostrar a influência que elas podem causar nas tomadas
de decisões financeiras, motivo maior de um Gestor Financeiro. Temos, então, como objetivo inicial propiciar uma visão
prática da aplicação da Contabilidade, através das Demonstrações Financeiras, como um instrumento de tomada de
decisão. Assim, o gestor financeiro, para ser eficiente e eficaz em suas atribuições profissionais, precisa estar munido
da maior quantidade possível de informações. As principais ferramentas utilizadas para a obtenção destas informações
são as Demonstrações Financeiras e/ou Contábeis, que são relatórios contábeis exigidos pela legislação brasileira. Tais
relatórios apresentam a situação econômico-financeira e patrimonial de uma empresa em um determinado período, com
o objetivo atender de maneira satisfatória os diversos usuários das informações contábeis e que podem fazer o sucesso
ou não de um Gestor Financeiro.
Palavras-chave: demonstrações financeiras, gestor financeiro, tomadas de decisões .

INTRODUÇÃO
O gestor financeiro, para ser eficiente e eficaz em suas atribuições profissionais, precisa estar
munido da maior quantidade possível de informações. Ele deve conhecer bem o ambiente interno da
empresa em que atua e também características das outras com as quais se relaciona. As principais
ferramentas utilizadas para a obtenção destas informações são as Demonstrações Financeiras (ou
demonstrações contábeis).

METODOLOGIA
O estudo apresenta a necessidade de que um gestor financeiro tem em relação às informações
contábeis para suas tomadas de decisões, visando sempre a continuidade da empresa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Marion (2008), “as demonstrações financeiras de cada exercício devem ser
publicadas com a indicação dos valores correspondentes ao exercício social anterior. Dessa forma, o
usuário conhecerá os valores do exercício atual e do exercício anterior para efeito de comparabilidade. As
demonstrações serão, portanto, apresentadas em duas colunas: ano atual e ano anterior”.
Para Assaf Neto e Lima (2009), “Demonstrações Contábeis (ou financeiras) equivalem a um
conjunto de informações apuradas e divulgadas pelas empresas, revelando os vários resultados de seu
desempenho em um exercício social. Através das demonstrações, é possível obter conclusões sobre a
efetiva situação da empresa”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações produzidas pela contabilidade através das Demonstrações Contábeis permitem ao credor,
ou qualquer outro usuário, saber qual é a capacidade que a empresa tem de honrar suas obrigações e
conhecer qual é o seu grau de endividamento. Para os administradores e/ou gestores financeiros é uma
ferramenta que auxilia na tomada de decisão gerencial e de estratégica, e por fim permite aos investidores
conhecer a rentabilidade da empresa.
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RESUMO
O planejamento tributário quando bem feito pode auxiliar os gestores da empresa em suas decisões, pois fazendo a
economia de tributos através de métodos lícitos, isto é, por meio das brechas existentes nas leis é que se podem
demonstrar as variações na mutação do patrimônio da empresa durante determinado período. E, nosso objetivo é
mostrar a influência que tal planejamento pode causar nas tomadas de decisões financeiras, motivo maior de um Gestor
Financeiro. Temos, então, como objetivo mostrar a carga tributária existente no Brasil, diferenciando o que é elisão de
uma evasão fiscal e o que isso muda em cada enquadramento tributário e, assim, utilizar o planejamento tributário como
um instrumento de tomada de decisão.

INTRODUÇÃO
A pesquisa busca destacar o importante papel de gestão tributária na administração financeira
empresarial, com a finalidade de minimizar ou adiar o pagamento de impostos de forma lícita, tendo em
vista a alta carga tributária existente atualmente no Brasil. Destaca-se a importância do conhecimento das
normas tributárias pelo gestor financeiro, como forma de maximização dos lucros e aumento da
competitividade empresarial.

METODOLOGIA
O estudo apresenta a realidade tributária brasileira, onde um bom Planejamento Tributário pode
revigorar a saúde financeira de qualquer empresa e, para tanto é necessário observar e analisar uma
empresa desde seu enquadramento fiscal, alem de entender seu processo da atividade empresarial e traçar
a melhor forma de economia tributária.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Oliveira [et al] (2007), “ os empresários e executivos já estão cientes, há mais de duas
décadas, de que o gerenciamento das obrigações tributárias já não pode ser considerado uma necessidade
quotidiana, mas algo estratégico dentro das organizações de médio e grande porte, seja qual for o setor de
atividade”.
Crepaldi (2012) diz que “a carga tributária para um agente econômico é um fenômeno nitidamente
econômico; uma questão de custos. O custo tributário é um ônus empresarial como qualquer outro, que
deve ser reduzido em prol da maior lucratividade do empreendimento”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Planejamento Tributário é uma ferramenta que, se utilizada de forma correta e utilizando de
meios prescritos em lei, pode trazer vários benefícios para a empresa e seus sócios, tais benefícios como
diminuição dos gastos e aumento do seu lucro. Um bom gestor deve se utilizar desta ferramenta, fazendo
um estudo da melhor forma de enquadramento fiscal a empresa pode estar, caso faça uma escolha errada,
este irá pagar altos impostos, influenciando em seus resultados.
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RESUMO
O câncer é um crescimento celular anormal, incontrolado, que invade os tecidos vizinhos e à distância. Entre os de
maior incidência encontra-se o câncer de pulmão, é o único câncer cuja incidência de morte tem aumentado
progressivamente, levando em consideração a melhora e também a maior agressividade terapêutica nos últimos anos.
Palavra chave- Neoplasia, pulmão, tabagismo, doenças ocupacionais.

INTRODUÇÃO
De doença rara no passado, o câncer do pulmão transformou-se na doença neoplásica mais comum
e mais mortal, em todo o mundo, devido ao seu diagnóstico que geralmente é tardio, o que impossibilita um
.
tratamento curativo Entre os diversos fatores de risco para o câncer de pulmão, o hábito de fumar encontrase como o principal. Considerando o número de cigarros por dia, idade do início do hábito de tabagismo,
tipo de cigarro fumado, profundidade de inalação, além do fumo, causas ocupacionais como a exposição ao
asbesto e outras fibras minerais, também são citadas, tudo favorece ao desenvolvimento desse tipo de
câncer. (ARCHUTTI, 2002)

METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido através de levantamento bibliográfico sistemático em base de
dados como Bireme, Scielo, PubMed, Lilacs, buscou-se artigos de publicação em anais e revistas. Os
artigos estão indexados e disponíveis para consulta online. Foi desenvolvida uma revisão qualitativa, onde
elucidou a classificação de casos controles, baseados em grupos de exposição, importância e relevância do
tema, o objetivo desta revisão é levar ao publico informações abrangente, contribuindo para um melhor
entendimento da epidemiologia da doença no país.

DISCUSSÕES
No Brasil, dados sobre câncer são escassos. Em um estudo calculou-se que o risco de câncer
dobrava quando se comparavam grupos com maior e menor risco de exposição a agentes cancerígenos.
Pesquisas demonstraram um aumento significativo de risco de câncer de pulmão em trabalhadores de
produção de chapas metálicas, de metalurgia e de produção e instalação de máquinas, além de outras
ocupações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evitar que as pessoas iniciem a prática de fumar e ajudar os fumantes a parar de fumar é a mais
importante ação preventiva a ser desenvolvida.
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RESUMO
Os métodos de imagem têm uma grande importância na avaliação de pacientes com pancreatite. Esses pacientes
podem apresentar um amplo espectro clínico, desde uma leve dor abdominal até episódios graves que exigem
tratamento cirúrgico e internação em unidades de terapia intensiva. Possivelmente, a principal contribuição dos exames
de imagem é identificar os pacientes com maior risco de complicações.

PALAVRAS-CHAVE: Tomografia Computadorizada do Abdome, Pancreatite

INTRODUÇÃO
Uma tomografia computadorizada é feita para examinar os órgãos e o sistema vascular do abdome
em busca de sinais de lesão, tumores ou outras doenças. Com base nas propriedades da ressonância
magnética, vários trabalhos sugerem possíveis vantagens no emprego desse método na avaliação de
pacientes com pancreatite aguda. Da mesma forma que o contraste iodado utilizado na TC, o gadolínio
pode ajudar a determinar a presença de necrose pancreática. Tendo em vista sua melhor resolução de
contraste no interior de coleções líquidas, a RM permite uma melhor caracterização de debris. Alguns
autores destacam a possível toxicidade do contraste iodado sobre as células pancreáticas acinares
observada em modelos experimentais de pancreatite aguda em ratos. Além disso, a alta sensibilidade e
especificidade da colangiorressonância na pesquisa de coledocolitíase tornam a RM o método diagnóstico
de escolha em alguns pacientes com pancreatite aguda. A colangiorressonância, no entanto, não é um bom
método para demonstrar a integridade do ducto pancreático na avaliação de pacientes com coleções
líquidas. Embora a utilização da RM venha ganhando espaço, a TC ainda é o exame de escolha em
pacientes com diagnóstico ou suspeita de pancreatite.
As complicações da pancreatite aguda são bem conhecidas. Elas podem ser divididas naquelas
relacionadas ao intestino, gordura peri-pancreática, vasos peri-pancreáticos e a formação de pseudocistos.
As complicações intestinais incluem isquemia, fístulas e obstrução. Íleo adinâmico localizado no cólon
transverso é comum em pacientes com inflamação do mesocólon transverso. A necrose gordurosa pode ser
caracterizada por áreas nodulares de densidade aumentada na gordura peri-pancreática. Em casos raros,
pode-se apresentar semelhante a uma neoplasia, sob a forma de uma massa focal com realce póscontraste.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica de artigos científicos consultados em
bancos de dados.

DISCUSSÕES
A pancreatite aguda é definida como uma condição inflamatória aguda do pâncreas, com
acometimento variável das estruturas peripancreáticas e órgãos à distância, cuja gênese depende da
autodigestão do seu parênquima pelas próprias enzimas pancreáticas.
A tomografia computadorizada helicoidal é o exame central na avaliação da pancreatite aguda. Sua
realização está indicada nos casos de apresentações graves e nas pancreatites leves que não apresentam
melhora após dias de tratamento clínico, já que permite a confirmação do diagnóstico, como necrose
pancreática ou coleções e avaliação prognóstica.
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RESUMO
O AVC refere-se um complexo de sintomas de deficiências neurológicas, resultando lesões cerebrais provocadas por
alterações da irrigação sanguínea. O AVC é uma doença caracterizada pelo início agudo de um défice neurológico que
persiste por pelo menos 24 horas, refletindo envolvimento focal do sistema nervoso central resultando um distúrbio na
circulação sanguínea cerebral.
PALAVRA-CHAVE: AVC, Deficiência neurológica.

INTRODUÇÃO
Um AVC ocorre quando o cérebro não recebe sangue que transporta oxigênio suficiente. Em poucos
minutos, as células cerebrais podem começar a morrer. Há dois tipos de AVC: O acidente vascular
cerebral isquêmico: envolve o bloqueio de uma artéria do cérebro. Também descrito como trombose
(coágulo de sangue criado pelo acúmulo de placas nas artérias) ou embolia. O segundo tipo é o
hemorrágico, ocorre quando um vaso sanguíneo no cérebro começa a vazar sangue. Causado por pressão
alta, tudo o que afeta a integridade dos vasos sanguíneos, ou por áreas fracas dos vasos sanguíneos.

METODOLOGIA
Foram feitos estudos nos últimos 25 anos o AVC tenha vindo a diminuir, e se tenham registrados nas
últimas décadas progressos assinaláveis em relação às doenças cerebrovasculares, esta continua a colocar
Portugal nos últimos lugares em relação aos outros países da Europa (Ministério da saúde, 19980) sendo
AVC a principal causa de morte no adulto. Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 1994, Portugal
ocupou o último lugar relativamente a catorze países da União Europeia com o valor mais elevado de
mortalidade por doenças cerebrovasculares, sendo a sua incidência de 300-400 casos/ 100.000 por ano.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os riscos aumentam a probabilidade de um AVC, e muitos deles, podem ser com tratamento
médico ou mudança nos estilos de vida. Os principais fatores de risco são arteriosclerose, a hipertensão
arterial, tabagismo, colesterol elevado, diabete milletus, obesidade, doenças das válvulas e arritmias e
dilatações do coração, hereditariedade, sedentarismo, anticoncepcionais orais e a idade. Existem outras
causas menos frequentes de AVC como doenças inflamatórias das artérias, alguns reumatismo, drogas
como a cocaína, doenças do sangue e da coagulação da sanguínea. Quanto maior for o número de fatores
de risco identificados no indivíduo, maior será a probabilidade de ocorrência de AVC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagnóstico pode ser realizado por TC, Análise ao sangue (hemograma, glicemia, perfil lipídico),
Eletrocardiograma, Eco cardiograma transtoráxico/ transesofágico), Doppler craniano, RMN, Sorologia Lyme
e Bruce La, Punção lombar, Biopsia leptomeníngeia. Medicações como: Anti – Hipertensesores,
Anticoagulante, Antiaregantes Plaquetários, Medicamentos Trombolíticos, Medicamentos Redutores dos
Lipídios. Terapias para doentes com AVC (um Fisioterapeuta, um Terapeuta Ocupacional, O Psicólogo/
Neuropsicólogo.
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RESUMO
A infecção pelo HPV normalmente causa verrugas de tamanhos variáveis. No homem, é mais comum na cabeça do
pênis (glande) e na região do ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e
colo do útero. As lesões também podem aparecer na boca e na garganta. A principal forma de transmissão desse vírus
é pela via sexual. Para ocorrer o contágio, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas. Mas, quando a verruga
é visível, o risco de transmissão é muito maior. O uso da camisinha durante a relação sexual geralmente impede a
transmissão do vírus, que também pode ser transmitido para o bebê durante o parto. Embora seja raro, o vírus pode
propagar-se também pelo contato com mão, pele, objetos, toalhas, roupas íntimas e até pelo vaso sanitário. Calcula-se
que o uso da camisinha consiga barrar entre 70% e 80% das transmissões.
PALAVRAS-CHAVE: DST, HPV, Câncer

INTRODUÇÃO
HPV é a abreviatura utilizada para identificar o Papiloma vírus humano, causador do condiloma
acuminado (do grego Kondilus, tumor redondo e do latim acuminare, tornar pontudo), também conhecido
como "crista de galo" ou "verruga venérea”. Condiloma acuminado é uma doença sexualmente
transmissível causada pelo Papiloma vírus humano (HPV). Eles infectam células epiteliais e têm a
capacidade de causar lesões na pele ou mucosas. Atualmente, a infecção genital pelo HPV é a doença viral
sexualmente transmissível (DST) mais frequente na população de vida sexual ativa.

METODOLOGIA
Será realizado um levantamento bibliográfico a partir da bibliografia inicial, sobre o vírus, sua
transmissão, seus fatores de risco e formas de prevenção.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
HPV é a mais comum das doenças sexualmente transmissíveis (DST), atinge mais de 630 milhões
de pessoas no mundo. Os HPV tipos 6 e 11 causam aproximadamente 90% das verrugas genitais e cerca
de 10% das lesões displásicas de baixo grau do colo do útero. Os HPV tipos 16 e 18 são responsáveis por
aproximadamente 70% dos casos de câncer de colo do útero. Estima-se que esses dois tipos do vírus
causem ainda de 40% a 50% dos cânceres vulvares e 70% dos cânceres vaginais. Todos os anos, ao redor
do planeta, 500 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo do útero e cerca de 250 mil morrem
vítimas da doença. No Brasil, mais de 19 mil novos casos são registrados a cada ano, segundo o Instituto
Nacional de Câncer (Inca).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Geralmente, essa infecção não resulta em câncer, mas é comprovado que 99% das mulheres que
têm câncer do colo uterino foram antes infectadas por esse vírus. No Brasil, cerca de 7.000 mulheres
morrem anualmente por esse tipo de tumor. Portanto, a melhor arma contra o HPV é a prevenção e fazer o
diagnóstico o quanto antes. A camisinha é importante, mas não impede totalmente a transmissão do HPV
porque o vírus também está na pele da região genital. Dessa forma, é muito importante que as pessoas
tenham também acesso a informações sobre o vírus, seus fatores de risco e formas de prevenção, tais
como a realização dos exames periódicos de Papanicolau e a vacina.
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RESUMO
O linfedema se caracteriza por acúmulo de líquidos altamente protéicos no tecido subcutâneo e pele, resultante da falha
na drenagem linfática associada a proteólise extra linfática insuficiente das proteínas tissulares e pelo aumento de
volume e peso da região afetada, diminuição da função e alteração estética, podendo cursar com fibrose na evolução.
Os métodos de diagnósticos para o linfedema são basicamente clínicos através da mensuração do grau de linfedema
da extremidade edematosa e do estudo de imagens venosas que incluem tomografia e linfocintilografia. A
linfocintilografia tem sido o exame de escolha para avaliar o sistema linfático, é de fácil realização e pouco invasivo.
Palavras chaves: Linfedema, linfocintilografia, avaliação.

INTRODUÇÃO
O sistema linfático compreende uma rede vascular superficial e profunda, bem como os linfonodos.
Superficialmente é composto por vasos linfáticos iniciais, constituído de uma única camada de células
endoteliais sobrepostas e frouxas, que possibilita fácil trajeto entre os líquidos tissulares. O linfedema, uma
patologia que causa uma redução da função linfática e consequente déficit de drenagem do interstício,
regularmente acomete os membros inferiores e superiores, de ordem crônica, caracterizada por acúmulo de
líquidos altamente protéicos no tecido subcutâneo e pele , resultante da falha na drenagem linfática
associada a proteólise extra linfática insuficiente das proteínas tissulares e pelo aumento de volume e peso
da região afetada, diminuição da função e alteração estética, podendo cursar com fibrose na evolução. A
linfocintilografia tem sido o exame de escolha para avaliar o sistema linfático, é de fácil realização e pouco
invasivo, podendo não somente ser utilizado para confirmação de suspeita clínica de linfedema, como
também para monitorar as respostas terapêuticas, é bastante sensível e específico para o linfedema.

METODOLOGIA
Serão analisados em estudo retrospectivo por avaliação de prontuários 430 pacientes
encaminhados ao Serviço de Medicina Nuclear do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Todos os
pacientes serão analisados quanto a sexo, idade, achados clínicos normais e anormais nos exames. Para
análise estatística será utilizado a frequência dos dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa sob nº 3986/2009.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Do total de 430 pacientes analisados, 320 (74,42%) eram pacientes do sexo feminino e 110
(25,58%) pacientes do sexo masculino. Os achados positivos somam 199 e negativos 231, dentre as
imagens analisadas como positivas, predominam pacientes do sexo feminino 183. Um fator importante
evidenciado neste estudo é o grau de escolaridade dos indivíduos analisados, dos 199 pacientes positivos
para linfedema, 132 possuem apenas o 1º grau de escolaridade, 60 possuem o 2º grau completo e 7
possuem o 3º grau completo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que e o linfedema é um problema de saúde pública, que em sua maioria acomete as
mulheres de classe sócio-econômica cultural baixa e apresenta um agravante que esta relacionado com a
não investigação linfocintilográfica dos membros acometidos para evidenciação da contralateralidade
quando apenas um membro inferior é afetado. Vale ressaltar que são necessários mais estudos a cerca
deste assunto visando a melhoria no prognostico e qualidade de vida da população em geral.
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RESUMO
A Tomografia Computadorizada (TC) fornece informação radiográfica focalizada sobre apenas um corte transversal do
paciente, sem quais quer imagem confusas sobrepostas, proporcionando uma amplitude de valores de densidades para
um determinado corte do paciente, tendo em mente o estudo da anatomia regional do corte transversal (NOVELLINE,
2007). Desde quando foi realizado o primeiro exame de Tomografia Computadorizada aos dias atuas , observa-se uma
enorme evolução na técnica das unidades radiológicas e outras tecnologias de apoio (NACIF, 2001).
PALAVRAS-CHAVE: Radiologia, Diagnóstico, Tomografia, Equipamento.

INTRODUÇÃO
A Tomografia computadorizada é um método fundamentado no trabalho simultâneo de um
computador ligada à um aparelho de Raio X, onde fótons do Raio X atravessam o corpo do paciente, sendo
estes quantificados por um conjunto de detectores que encaminham estas informações à uma Central de
Processamento de Dados (CPU), os mesmos são processados e transformados em imagem ( NASCIMENTO,
1996).
No presente trabalho serão abordados os equipamentos utilizados no exame de Tomografia
Computadorizada, suas aplicações e a evolução da tecnologia desde a sua descoberta até os dias atuais.

METODOLOGIA
Será realizado um levantamento bibliográfico a partir da bibliografia inicial, sobre os aparelhos de
Tomografia Computadorizada e aplicações, análise dos métodos de imagem e sua evolução.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os aparelhos de tomografia independentemente do fabricante e dos modelos existentes,
apresentam os mesmos componente como: Gantry, Gerador de Raio X, Sistema de Computadorização,
consola do operador, Sistema de Registro de imagem.
Estão integradas ao Gantry, a ampola de Raio X, Sistema de Colimação, Detectores e Motor que
faz a ampola girar. Assim o sistema de Computação e o Console do operador integram dispositivos
alfanuméricos onde são apresentadas em um monitor as imagens obtidas, procedendo também à diversos
parâmetros adequados aos diferentes tipos de exames e patologia a investigar (COMBA, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A evolução dos aparelhos de Tomografia Computadorizados dá-se desde os anos 70 quando ainda
os equipamentos de 1ª geração eram utilizado apenas para exames craniais, possuíam de 1 a 3 detectores
sua capacidade de varredura era limitada a 180º em torno do paciente e aproximadamente 6 min. para
obtenção de cada corte. Atualmente a utilização de aparelho de 3ª e 4ª geração tem revolucionado a
medicina , seu tempo de varredura para cada corte é de 2 a 10 segundos, com capacidade de varredura de
360º em torno do paciente e mais de 900 detectores opostos ao tubo de Raio X, o primeiro Tomógrafo de 3ª
geração surgiu em 1975 (NOVELLINE, 2007).
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RESUMO
O presente estudo tem com objetivo analisar as recomendações voltadas pra a prevenção do câncer de próstata
presentes em grandes partes da população masculina. É necessário esclarecer de forma mais simples a população
como ocorre o acometimento desta doença que tem como alvo principal o homem. Onde também esclarecemos os
métodos de prevenção e os fatores de risco do câncer de próstata.
PALAVRA-CHAVE: Neoplasia, Câncer, Próstata

INTRODUÇÃO
No Brasil, assim como nos demais países ,o perfil de mortalidade por câncer de próstata também
tem se alterado nas ultimas décadas, por exemplo, um em cada seis homens com idade acima de 45 anos
pode obter a doença sem sabe disso. O câncer de próstata é o tipo de doença mais frequentes entre os
homens, com estimativa de 1.5 milhões com diagnostico nos últimos anos.

METODOLOGIA
Este conteúdo foi desenvolvido com o levantamento literário em base de dados como Scielo e
buscamos artigos de publicação em anais e revistas. Os artigos estão indexados e disponíveis para
consulta online. Desenvolvemos uma revisão onde esclarecemos os fatores de risco, métodos de
prevenção. O presente trabalho foi realizado tendo como base estudos concluídos, e o principio é captar
informações mais claras para diversos públicos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
As informações vinculadas apontam para o desconhecimento de medidas de prevenção. As
pesquisas apontam que as maiores partes dos casos ocorrem em homens com idade superior a 50 anos.
Por tanto, conforme a população masculina avança na idade, o risco aumenta com o tempo. Os fatores de
risco são ainda, na maior parte, desconhecidos ou invitáveis; os fatores envolvem principalmente a idade e
histórico familiar, a exposição a raios solares, alimentação também são considerados fatores de risco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos dados obtidos, a prevenção e a informação é o melhor caminho para cura em caso
diagnosticado o câncer de próstata. Sensibilizar a população masculina para a adoção de hábitos saudáveis
de vida é como uma ação de prevenção do câncer.
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RESUMO
As últimas décadas vem sendo marcadas pela crescente demanda por sistemas de software mais complexos capazes
de executar simulações 3D, adicionar níveis de segurança às aplicações, fornecer interfaces de usuário sofisticadas,
gerenciar grandes bancos de dados, dentre outros serviços. Com isso, o poder de processamento exigido dos
computadores torna-se cada vez maior [1]. A solução aplicada durante anos para atender esta exigência baseou-se no
aumento da densidade de transistores (diminuição do tamanho dos transistores) nos processadores, o que, em geral,
promove aumento da frequência de clock e consequente diminuição do tempo de execução das tarefas [2]. Diante deste
cenário, novas tecnologias foram desenvolvidas visando o aumento de capacidade dos processadores. Neste contexto,
este trabalho apresenta uma visão geral sobre arquitetura multi-core, a qual consiste, basicamente, em colocar dois ou
mais núcleos de processamento no interior de um único chip [6]. Durante este trabalho serão abordados aspectos
referentes ao projeto de arquiteturas multi-core, ao desempenho atingido por estes processadores, bem como suas
vantagens e desvantagens. Além disso, serão apresentadas algumas implementações multi-core disponíveis e
comercializadas atualmente.
Palavra chave: Hardware, Arquitetura, Processador

INTRODUÇÃO
A tecnologia multi-core consiste em colocar dois ou mais núcleos de processamento (cores) no interior
de um único encapsulamento (chip). O sistema operacional deve tratar esses núcleos como se cada um
fosse um processador diferente, com seus próprios recursos.
Os núcleos de um processador multi-core comunicam-se entre si e com o restante do sistema
computacional através de mecanismos de interconexão que podem variar de acordo com os objetivos de
cada implementação. Cada um destes núcleos possui sua própria cache L1, embora possa ou não
compartilhar níveis superiores de memória cache. Quanto à memória principal, esta pode ser implementada
de diferentes formas para a utilização pelos núcleos do chip [2].

METODOLOGIA
Este trabalho buscou fornecer uma visão geral a respeito de arquiteturas multi-core. Para tanto,
foram abordados tópicos referentes ao projeto de arquiteturas multi-core, à programação em ambientes
multi-core, bem como o desempenho alcançado por esta nova arquitetura. Além disso, foram estudados
alguns processadores multi-core atualmente comercializados. Por fim, apresentou-se as principais
vantagens e desvantagens da nova arquitetura.

DISCUSSÕES
A partir do conteúdo apresentado no artigo, é possível depreender que os processadores multi-core
apresentam vantagens e desvantagens. Dentre as principais vantagens destes processadores podem ser
citadas: maior desempenho em relação aos processadores single-core; menor dissipação de potência
quando bem projetados; maior escalabilidade que processadores single-core.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, é possível concluir que arquiteturas multi-core bem projetadas, aliadas a adequação
do software existente, têm conquistado um sucesso cada vez maior, uma vez que oferecem bons
desempenhos aos sistemas computacionais por um custo razoável, abrindo novos horizontes à indústria de
hardware.
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RESUMO
A computação quântica surgiu no início dos anos 80 em resposta às previsões de esgotamento da atual tecnologia da
computação até o ano de 2020. A computação quântica é a nova proposta para o processamento de informações que
teve início com o físico Richard Philips Feynman (1978- 1982). Ela traz consigo os alicerces da teoria clássica da
informação, da ciência da computação e da física quântica, e tem atraído pesquisadores devido à sua potencialidade no
uso do paralelismo quântico como ferramenta para resolver problemas matemáticos de maneira eficiente.
Palavra chave: Mecânica Quântica; Computação Quântica;

INTRODUÇÃO
A Mecânica Quântica é, sem dúvida, uma das mais importantes descobertas do século XX, há 30
anos se uniu com a teoria da computação, originando um novo campo de pesquisa, a computação quântica
e a informação quântica, nos quais são manipuladas através das propriedades quânticas dos sistemas.
Percebeu-se que a mecânica clássica era incapaz de explicar todos os fenômenos que ocorrem em
partículas muito pequenas. Em oposição ao determinismo do mundo clássico, a mecânica quântica é regida
por probabilidades e incertezas.

METODOLOGIA
O fenômeno do emaranhamento quântico por si só tem uma história notável na física - previsto por
Albert Einstein em 1935, foi comprovado experimentalmente só nas décadas de 1970 e 1980. Einstein, na
verdade, concebeu a primeira teoria do fenômeno para tentar mostrar que a física quântica seria
inconsistente. Segundo ele, ela previa que duas partículas de luz poderiam ficar conectadas por uma “ação
fantasma à distância”, de modo que uma alterasse o estado da outra instantaneamente ao ser manipulada.

DISCUSSÕES
Teoricamente, computadores quânticos podem ser implementados e o mais desenvolvido
atualmente trabalha com poucos q-bits de informação. O principal ganho desses computadores é a
possibilidade de resolver, em tempo eficiente, alguns problemas que na computação clássica levariam
tempo impraticável, como por exemplo: fatoração e busca de informação em bancos não ordenados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O campo de computação quântica está crescendo rapidamente, uma vez que várias universidades e
companhias de computação estão pesquisando este assunto. Espera-se que este ritmo cresça com o fato
de que mais pesquisa tem sido feita em aplicações práticas. Apesar de máquinas práticas estarem anos a
frente da nossa atual tecnologia, esta idéia antes apenas imaginária e longínqua tem se tornado cada vez
mais tangível. Resultados bons já têm sido obtidos, como a construção de uma máquina quântica funcional
através da ressonância magnética nuclear (NMR), pela IBM, ou pelos experimentos em pequena escala
envolvendo implementações baseadas em fótons. Talvez o mais importante desafio a partir de agora é
construir um registrador quântico suficientemente grande com qubits individualmente endereçáveis. O que
poderá ser visto em um futuro próximo será computações quânticas feitas em registradores quânticos
incrementalmente maiores. Métodos como NMR parecem muito adequadas a tais realizações no atual
estágio.
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RESUMO
A tuberculose (TB) é uma enfermidade tão antiga quanto grave. Após mais de um século da identificação do bacilo
causador da doença, e 50 anos da descoberta de um tratamento medicamentoso específico e eficiente, a TB ainda é
um sério problema mundial de saúde pública O objetivo deste estudo é revisar a literatura científica sobre o histórico da
tuberculose, história natural da TB no ser humano, TB extrapulmonar em sua forma urogenital, epidemiologia,
diagnóstico e tratamento. O presente trabalho tem por objetivos Realizar revisão de literatura científica sobre o histórico
da tuberculose (TB), história natural da TB no ser humano, TB extrapulmonar em sua forma urogenital, incluindo
epidemiologia, diagnóstico e tratamento.
Palavra chave: Sistema Urinário, Tuberculose, Diagnóstico, Tratamento.

INTRODUÇÃO
As formas extrapulmonares representam cerca de 20% do número total de casos de TB, podendo
ultrapassar 40% desse total nos portado res da Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS).
Por ordem de frequência, as formas extrapulmonares que mais ocorrem são as pleurais e ganglionares,
seguidas das osteoarticulares e renais. Estudo realizado na Alemanha refere que em cerca de 4 a 8% dos
pacientes portadores de TB extrapulmonar, a forma urogenital foi a manifestação mais comum. Também em
pesquisa realizada na Tailândia, o sistema urogenital foi o local mais comum de envolvimento da TB
extrapulmonar, sendo responsável por 15-20% das ocorrências.

METODOLOGIA
A tuberculose urogenital (TBUG) é a doença que acomete os aparelhos urinário e/ou genital, cujo
diagnóstico é difícil e, muitas vezes, tardio uma vez que o tempo de latência entre a primoinfecção e as
manifestações clínicas da doença pode variar entre 5 e 30 anos. Por esse motivo, a TBUG pode resultar em
sequelas graves, como insuficiência renal e infertilidade. A TBUG é mais comum no sexo masculino, na
proporção aproximada de 2 homens para cada mulher. A TB renal é uma manifestação grave da
enfermidade, quase sempre tardia, dada a lentidão com que avança.

DISCUSSÕES
O diagnóstico de TB extrapulmonar é difícil, uma vez que as populações bacilares reduzidas alojamse em órgãos de difícil acesso, necessitando de procedimentos invasivos, como punções, biópsias e
outros. O achado de TB pulmonar ou a evidência radiológica de suas sequelas em um paciente com
suspeita diagnóstica de TB extrapulmonar pode ajudar na conclusão do caso. O único diagnóstico de
certeza da forma extrapulmonar é o achado do M. tuberculosis em alguma amostra orgânica. Todos os
demais exames de laboratório, incluindo a reação de tuberculina (PPD) e a radiologia, embora possam ser
orientadores, são inespecíficos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Das doenças infectocontagiosas que têm afetado o homem desde a antiguidade, a tuberculose
representa uma das mais graves e danosas. Embora a OMS, em 1993, tenha declarado a TB como uma
emergência mundial de saúde, a meta para o comtrole da doença parece estar longe de ser alcançada.
Estudos adicionais deverão ser realizados constantemente, seja para avaliar as condutas atuais, seja para
nortear ações futuras no combate à doença, visando sempre à redução de sua morbimortalidade.
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