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A CRIANÇA COM CÂNCER E SUAS EMOÇÕES 
 
PRIOTO, Ana Flávia; RODRIGUES, Carolina de Jesus. Discentes – UNILAGO. 
 
CARMO, Thamires Monteiro do. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Conhecer o impacto da doença e do tratamento na vida da criança portadora de câncer é essencial para o planejamento 
de ações que visem ao adequando o atendimento de suas necessidades. Estudos vêm demonstrando que na perspecti-
va de criança com câncer algumas questões são importantes, como: solidão, isolamento e perda de uma infância nor-
mal, falta de apetite, desconforto físico e incapacidade, alterações na autoimagem, entre outras que isso leva a ruptura 
do cotidiano. No contexto, respostas emocionais como a raiva e o medo também foram identificadas, as preocupações 
são voltadas não só para as dimensões físicas, mas a um patamar direcionado à evolução e recuperação da saúde e 
seu prognóstico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Câncer infantil. Emoções. Regulação emocional. Psicologia. Psico-oncologia. 

 

INTRODUÇÃO 
O câncer ainda é considerado uma doença extremamente temida, sendo que após sua detecção, ela é for-
temente associada à morte. Frente ao diagnóstico e até o fim do tratamento, o paciente vivencia sofrimentos 
físicos e psicológicos submetidos aos procedimentos médicos geralmente invasivos e agressivos, influenci-
ando e transformando a vida deste paciente, através da presença da doença (CARDOSO, 2007). 

 
METODOLOGIA 

O presente estudo consta-se de uma revisão bibliográfica não sistemática. O período de levantamento do 
material bibliográfico ocorreu no mês de setembro de 2016, através da seleção de publicações na base de 
dados do Scholar Google, livros, bem como acervo da Biblioteca da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos-UNILAGO. Os descritores utilizados para a busca foram: “câncer infantil”, “emoções”, “regulação 
emocional” e “psicologia”. Foram considerados materiais publicados nos últimos dez anos, em língua portu-
guesa, e que atendesse o objetivo do presente estudo. Excluíram-se da seleção os artigos que tinham ape-
nas o resumo disponível on-line. Seguido de literatura que, abordasse o tema em questão. 

 
DISCUSSÕES 

As emoções são essenciais para o ser humano e compreendê-las é de extrema relevância, principalmente 
nos períodos iniciais da vida, pois as crianças, ao distanciarem-se do ambiente exclusivamente familiar, 
passam a participar de outros convívios neste caso como o hospital, e assim, a lidar com novas exigências 
sociais e emocional, necessitando adaptar-se e desenvolver habilidades de enfrentamento. As dificuldades 
de adaptação e tratamento da doença podem ser expressas por comportamentos como tristeza, raiva, an-
gústia, medo, pois possuem dificuldade em obter outras respostas para sua expressão emocional frente a 
doença 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se que a regulação emocional neste período é extremamente importante, porém a atuação do psi-

cólogo neste contexto é contemporâneo e pouco evidente cientificamente.  
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CÂNCER INFANTIL: REPERCUSSÕES NA FAMÍLIA 
 
GONÇALVES, Juliana. Discente – UNILAGO. 
 
CARMO, Thamires Monteiro do. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A família se constitui o primeiro núcleo social no desenvolvimento e formação dos filhos. Tendo em vista tal importância 
e grande responsabilidade por si e pelo familiar adoecido, estudos que avaliem as estratégias de enfrentamento dos 
pais de crianças e adolescentes com câncer, estes cuidadores se fazem necessários para um melhor conhecimento 
acerca desta dinâmica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Câncer infantil. Família. Pais. Psicologia. 

 

INTRODUÇÃO 
A infância é um período de explorações, é a fase que a criança vivencia o mundo sobre o olhar vigilante dos 
pais ou cuidadores. O diagnóstico de câncer apesar de atingir a saúde da criança, acaba prejudicando o 
círculo familiar também. A hospitalização carrega consigo consequências subjetivas importantes, como por 
exemplo a despersonalização do paciente, o que pode acarretar a desestruturação subjetiva, dado que o 
paciente passa de “sujeito de intenções” a “sujeito de atenções” (GRANT, 2010). 
 

METODOLOGIA 
Consta-se de uma revisão bibliográfica não sistemática. O período de levantamento do material ocorreu no 
mês de setembro de 2016, através da seleção de publicações na base de dados do Scholar Google. Os 
descritores utilizados de forma cruzada para a busca foram: “câncer infantil”, “família”, “pais” e “psicologia”. 
Foram considerados materiais publicados nos últimos dez anos, em língua portuguesa, e que atendessem o 
objetivo do presente estudo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os cuidadores realizam uma função muito importante na redução do sofrimento e amparo a criança, porém, 
na maior parte do tempo não são vistos como pessoas que estão vivenciando um período angustiante e 
também necessitam de auxílio, suporte e instrução. Estes também estão vivenciando uma das situações 
mais árduas de suas vidas, pois são desencadeados e/ou potencializados vários sentimentos, tais como o 
de impotência, medo, ansiedade de separação, culpa, dentre muitos outros. Os cuidadores vivenciam uma 
realidade diferente composta de mudanças e inseguranças. É necessário ressaltar que estas pessoas tam-
bém precisam de um cuidado com a saúde psíquica neste instante tão desafiante de suas vidas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O câncer infantil causa muitas repercussões nas famílias e em seus cuidadores, além de trazer consigo a 
ameaça de uma morte iminente. A família perante o diagnóstico sofre com os sentimentos de depressão, 
medo da morte, insegurança, receio e culpa e muitos outros, estes sentimentos estão ligados as preocupa-
ções com o futuro da criança ou do adolescente enfermo. Sendo assim, o papel do psicólogo na oncologia 
pediátrica faz-se fundamental. 
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INTERNET E SUBJETIVIDADE: UMA NOVA CONFIGURAÇÃO PSÍQUICA NAS RELAÇÕES 
HUMANAS 

 
SOUZA, Silvia Carla. Discente – UNILAGO. 
 
XAVIER, Nelmelice. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A tecnologia evoluiu consideravelmente nos últimos anos, modificando culturas e agregando novos valores ao ser hu-
mano – na relação com si, com o outro e com o ambiente em que vive. E a internet, destaca-se como a principal propul-
sora das transformações psicossociais, por alterar significativamente as relações humanas. E neste contexto, esboça-se 
o interesse em contextualizar sobre a evolução da relação homem/internet estabelecendo correlações com o processo 
de desenvolvimento humano (individual e coletivo) e as repercussões sobre as novas formas de estruturação da subjeti-
vidade sob o olhar científico da psicologia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Internet. Desenvolvimento Humano. Subjetividade. Psicologia. 

 

INTRODUÇÃO 
A fluidez, a flexibilidade e mobilidade aparentemente sem obstáculos da internet geram a sensação de au-
tonomia, anonimato, poder e liberdade. Em contrapartida, a produção e a transformação das informações 
tornaram-se descentralizadas e desintegradas, ressignificando e reestruturando o indivíduo nos processos 
contínuos de socialização e aprendizagem através da internet. Este modelo contemporâneo de imediatismo 
e virtualização, requer um posicionamento psicoterapêutico sobre se a internet deve ser considerada como 
uma nova síndrome psiquiátrica ou um novo campo de expressão de psicopatologias (ARAUJO, et al.2013). 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica em base de dados on-line e em literaturas do acervo físico da biblioteca acadêmica 
da Unilago. Sendo referenciadas 49 obras das 62 selecionadas. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A psicologia depara-se com desafios inéditos decorrentes da “sociedade em rede”, pois tanto o indivíduo 
quanto a cultura contemporânea têm expressado o seu dinamismo psíquico de forma virtual, evidenciando 
alguns estudos de teóricos da psicologia do desenvolvimento humano, como Watson, que criou o modelo 
de condicionamento clássico (as respostas são emitidas pela presença de estímulos). Freud inovou ao teo-
rizar que o desenvolvimento é movido pela energia libidinal, responsável pela maturação afetiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Internet e subjetividade constituem o individual vinculado ao coletivo em uma realidade em rede, na qual 
não podemos identificar integralmente as partes fragmentadas, mas podemos acolher o ser humano e a sua 
subjetividade como um sistema complexo e interconectado. 

 

REFERÊNCIAS 
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O IMPACTO DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL NA GESTÃO EMPRESARIAL 
 
CUBA, Géssica Mesquita. Discente – UNILAGO. 
 
XAVIER, Nelmelice. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A proposta de embrenhar nos estudos literário já realizado, contribuindo no campo da Psicologia Organizacional e Ges-
tão Empresarial, assim grandes estudiosos que ressaltam suas ideias e ações que remetem o presente momento da 
realização deste trabalho. Obtendo em destaque, entendendo o que é a essência da psicologia como ciência, focando 
de fato o que remete a ingressão da psicologia organizacional que conhecemos hoje e a sua estrutura que foi evoluindo, 
compreender como é realizado o trabalho do psicólogo na empresa e compartilhar a ideia de um gestor na empresa ao 
decorrer das atividades a serem desenvolvidas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia organizacional. Essência. Compartilhar. Virtude. 

 

INTRODUÇÃO 
A psicologia é a ciência do comportamento humano, do aprendizado, sensação e explicação. O objetivo 
principal avaliar inter-relação entre psicologia organizacional e a gestão empresarial. Também avaliar con-
dutas dos psicólogos organizacionais perante as empresas e correlacionar os gestores em suas atividades 
exercidas que se complementa e proporciona à eficiência no planejamento do trabalho, seleção, treinamen-
tos, avaliação de desempenho dos funcionários (CHIAVENATO, 2008; SPECTOR, 2012; BATISTA, 2016) 
 

METODOLOGIA 
Estudo consistente em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica. Através de livros, artigos, revistas, 
endereço eletrônico entre outros. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No caso a Psicologia Organizacional tem objetivo próprio, doutrina homogênea, estudo do funcionamento 
do psiquismo na relação organizacional e também método próprio com grade curricular em universidade. 
Modelos de produção taylorista: complemento das máquinas, fordismo: Tempo de Trabalho e o toyotismo: 
modelo que a produção em larga escala. Atualmente, encontra-se muito mais complexa do que antes, 
quando suas práticas voltavam-se para eficiência empresarial e produtividade, ainda que havia considera-
ção à saúde do trabalhador. Enfim a Psicologia Organizacional exige profissionais dedicados e com conhe-
cimentos cada vez mais amplos sempre atualizados. 
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O MODELO COGNITIVO NO ENFRENTAMENTO DE CUIDADORES FAMILIARES DE PACI-
ENTES ONCOLÓGICOS 

 
VIARO, Danilo Rogério; DOIMO, Gabrieli Antonieli. Discentes – UNILAGO. 
 
SABINO, Nelmelice. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
O diagnóstico de câncer causa impacto na vida do paciente e dos seus familiares, sendo que as dificuldades vivencia-
das durante o tratamento podem resultar em vulnerabilidade psicossocial e dificuldades de enfrentamento. Assim, o 
objetivo deste trabalho é identificar a natureza dos pensamentos automáticos dos cuidadores familiares de pacientes 
oncológicos, bem como as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos mesmos. Os resultados obtidos com a coleta 
de dados serão utilizadas para realizar uma descrição sobre a natureza dos pensamentos automáticos em cuidadores 
familiares, bem como as principais estratégias de enfrentamento apresentadas por eles. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico de câncer. Familiares. Pensamentos automáticos. 

 

INTRODUÇÃO 
O câncer é considerado um distúrbio genético, sendo que a tipologia desta doença é diversa, correspon-
dendo assim à variedade de células que um organismo possui. Os objetivos do tratamento existentes po-
dem incluir a cura, o prolongamento de vida útil e a qualidade de vida. Os tratamentos utilizados são cirurgi-
a, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea, e também a combinação de um ou mais tipos 
(CARVALHO, 2008). 
 

METODOLOGIA 
Estudo transversal. Serão colaboradores deste estudo, dez cuidadores familiares de pacientes oncológicos, 
de ambos os sexos, maiores de dezoito anos, que receberam o diagnóstico no último ano. Para a coleta dos 
dados foi utilizado um questionário elaborado para o presente estudo, e uma ficha clínica contendo ques-
tões que ajudem a identificar os pensamentos automáticos, crenças e dados da história clínica, Inventário 
Beck de Depressão (BDI) e Inventário Beck de Ansiedade (BAI). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Este momento faz com que a família, na maioria das vezes, precise passar por uma reestruturação, organi-
zando dentro de sua rotina, as demandas especificas exigidas pela doença e tratamento. Contudo, o impac-
to abrange também o abalo emocional e o desgaste que essa família enfrenta para que possam dar suporte 
ao membro acometido pela doença. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo aguarda a aprovação final do comitê de ética para realizar a coleta de dados. 

 

REFERÊNCIAS 
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ONCOPEDIATRIA: O ENFRENTAMENTO EMOCIONAL DA CRIANÇA DIANTE DO DIAGNÓS-

TICO 
 
SILVA, Thaysi. Discente – UNILAGO. 
 
CARRASCO, Kátia. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Após o impacto do diagnóstico, a criança deve lidar com a incerteza em relação ao futuro. A sensação de perda de 
controle também é outra questão com a qual a criança terá que lidar tendo em vista que ela passará a depender dos 
outros para muitas tarefas que antes realizava sozinha, perderá sua privacidade, terá que se submeter a normas e tra-
tamentos impostos pela equipe cuidadora, terá suas atividades limitadas e a superproteção de seus pais. O objetivo 
deste trabalho é identificar na literatura estratégias de enfrentamento emocional utilizada pela criança diante do diagnós-
tico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico de câncer. Familiares. Pensamentos automáticos. 

 

INTRODUÇÃO 
O câncer é um processo patológico que começa quando uma célula anormal é transformada por mutação 
genética do DNA celular. Essa doença vem causando considerável impacto no mundo e apresenta, cada 
vez mais, significativa estatística. Quando uma criança é diagnosticada com câncer, são os pais os primei-
ros a necessitarem de ajuda, pois visto que a criança desconhece a doença, são eles quem vão transmitir 
ao filho todos os sentimentos provocados pela descoberta do diagnóstico, e quando a família está bem ori-
entada, os efeitos da doença são menos prejudiciais, pois os pais saberão manejar a situação da melhor 
maneira possível para que ela não seja tão sofrida para a criança (MOTTA, 2004). 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo consta de uma revisão bibliográfica não sistemática. A busca dos artigos ocorrera nas 
seguintes bases de dados: Livros, sites e artigos que tenham ligação com o tema abordado. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extre-
mamente significativo. Hoje, em torno de 70% das crianças e adolescentes acometidos de câncer podem 
ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A criança e o adoles-
cente são expostos a tratamentos invasivos. O impacto gerado pelo tratamento no qual estará passando, 
afetará o seu emocional e seu estado físico. 
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OS REFLEXOS DA RUPTURA DO LAÇO CONJUGAL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 
RODRIGUES, Jéssica Dayane; MAZIERO, Letícia de Souza. Discentes – UNILAGO. 
 
BELLOTTO, Maraysa Tralli. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A família é considerada a principal instituição da sociedade, incumbida de características de proteção, valores, aprendi-
zagem e formação pessoal. A construção da subjetividade de seus membros é influenciada pelo âmbito familiar, que 
pode oferecer um suporte para elaborar uma identidade ou fragmentar essa formação. O divórcio é responsável por 
reformulações das estruturas e arranjos familiares. Em situações de conflito, um dos genitores pode influenciar no com-
portamento do filho, interferir em suas escolhas, gerando desconforto para a criança envolvida. A atuação do Psicólogo 
diante dessas situações pode ser de orientação aos genitores e psicoterapia aos envolvidos. 
PALAVRAS-CHAVE: Família. Divórcio. Alienação parental. Psicossocial. 

 

INTRODUÇÃO 
Considerando a família a principal instituição da sociedade, se atribui a família, funções de prover as neces-
sidades básicas dos seus membros, sendo elas física, afetiva e social. Segundo Winnicott (1999) “temos, 
pois, duas coisas distintas: as tendências inatas do bebê e o lar que você lhe proporciona. A vida consiste 
na interação dessas duas coisas”. Sendo assim, as necessidades físicas competem a alimento, segurança, 
acolhimento, guarida; e as afetivas e social, trata-se da elaboração emocional e cognitivo, instituindo a indi-
vidualidade, identidade, sensação de pertencimento e amparo. Como nos elucida Singly (1993), “A família é 
construída mais intensamente como um espaço, no qual um sujeito existe, graças ao olhar do seu parceiro, 
do seu conjugue, do seu pai, da sua mãe, do seu filho ou filha, da sua irmã ou irmão, dos seus avós e tios, e 
de vários outros significativos, que se amam e reconhecem as suas diferenças como legitimas”.  
 

METODOLOGIA 
Este trabalho adotou o tipo de pesquisa em revisão bibliográfica, no período de março a junho de 2016, 
através de levantamento de dados no acervo bibliográfico da Biblioteca da Faculdade UNILAGO, e buscas 
em plataformas de pesquisa cientifica, tais como, Google Acadêmico e Scielo, cujo descritores foram, “cons-
tituição familiar”, “ruptura conjugal”, alienação parental”, “atuação do psicólogo”. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Analisar de forma clara os reflexos da ruptura conjugal e identificar os principais problemas causados no 
desenvolvimento infantil. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O trabalho, através de uma revisão de literatura organizou-se em cinco tópicos: Breve histórico do surgi-
mento dos cuidados paliativos; Os cinco estágios da morte; Uma morte com dignidade; A importância do 
Psicólogo na aceitação da morte e Conclusão. O foco principal dos resultados desta pesquisa é coadjuvar 
na reflexão ao que diz respeito a importância do psicólogo junto a equipe dos Cuidados Paliativos e futura-
mente viabilizar propostas que valorizem a humanização nesse aspecto ( SCHABBEL, 2005). 
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PSICOLOGIA E REALIDADE VIRTUAL: USO DA REALIDADE VIRTUAL NO TRATAMENTO 
DE FOBIAS 

 
SOUZA, Wesley Fernando. Discente – UNILAGO. 
 
SUETAKE, Nádia Sary. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
É de conhecimento que a tecnologia auxilia muito no tratamento de diversas doenças, e este trabalho de conclusão de 
curso visa o estudo e a divulgação do panorama do uso da realidade virtual (RV) no tratamento de fobias, diferente de 
um tratamento convencional o qual o paciente tende a imaginar a situação, a realidade virtual proporciona a visão e a 
escuta da situação, fazendo com que a sensação de imersão na ocasião problema seja muito mais detalhada e eficaz. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fobias. Realidade virtual. Tecnologia. Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 
No decorrer de décadas, com a evolução da tecnologia, o que antes era ficção, hoje se tornou realidade, e a 
imersão em um mundo não verdadeiro, simulado virtualmente por computadores se tornou o que atualmen-
te é conhecido como realidade virtual, e este estudo tem como objetivo descrever o uso da realidade virtual 
no âmbito clinico para o tratamento de fobias, explicando quais os métodos utilizados para a realização do 
tratamento e divulgando o cenário atual do uso da realidade virtual (RV) no tratamento de fobias ( WIEDE-
RHOLD, 2003; KIRNER, 2016). 
 

METODOLOGIA 
A literatura foi revisada com metodologia sistemática na base de dados SciELO – Scientific Eletronic Library 
Online e Google Acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Analisar o panorama do uso dessa nova tecnologia é o desígnio total de todo trabalho, como a descrição da 
junção do ambiente clinico com os utensílios tecnológicos utilizados no tratamento das fobias. Os instrumen-
tos empregados serão categoricamente descritos, com sua total designação e particularidade de uso, como 
o cenário contemporâneo do uso da realidade virtual no tratamento de fobias. 
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PSICO-ONCOLOGIA: PERCEPÇÕES E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DE PACIEN-
TES ACOMETIDOS POR CÂNCER 

 
ROSSI, Edson Gonçalves; LISBOA, Maria Paula Alves. Discentes – UNILAGO. 
 
CARMO, Thamires Monteiro do. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
O impacto emocional causado pelo diagnóstico de câncer induz o paciente a muitos sentimentos negativos, lhe causan-
do grande sofrimento para o paciente e seus familiares. Um dos maiores desafios para os profissionais trabalhar com os 
pacientes, não está apenas em conhecer a patologia do sujeito, mas sim em saber como lidar com os sentimentos e 
emoções do paciente e de seus familiares, trabalhando com ou sem a possibilidade de cura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Câncer. Psico-oncologia. Enfrentamento. Percepção. 

 

INTRODUÇÃO 
Ser diagnosticado induz o paciente a vivenciar sentimentos negativos causando-lhe grande sofrimento. A 
psico-oncologia estuda os fatores psicológicos de pacientes acometidos pelo câncer, no desenvolvimento, 
tratamento e reabilitação da doença. Este estudo tem como objetivo avaliar a relação entre as estratégias 
de enfrentamento do paciente durante o tratamento (BERNAT, 2015). 
 

METODOLOGIA 
Tratou-se de uma revisão bibliográfica não sistemática, com artigos científicos indexados e publicados nas 
seguintes bases de dados: Scielo, LILACS, Google Acadêmico, publicados entre 2002 a 2016. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
As estratégias de enfrentamento mais citadas pelos pacientes foram o apoio familiar e social, espiritualida-
de, fé e otimismo. Quanto ao aspecto qualidade de vida dos pacientes, diversos autores ressaltam que a 
qualidade de vida é um processo multidimensional, dinâmico, complexo e subjetivo com aspetos sociais, 
culturais e espirituais. A qualidade de vida está relacionada com a percepção que o sujeito tem de si em 
relação ao seu meio e contribui para expectativas positivas que o indivíduo tem para o futuro.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De modo geral, pacientes que utilizam estratégias de enfrentamento adequadas demonstram melhor quali-
dade de vida e percepções positivas sobre a doença, e tais fatores interferem significativamente no prog-
nóstico. A atuação do psicólogo se faz necessário de forma que auxilie pacientes e cuidadores que vivenci-
am tal contexto, visando minimizar sofrimento adjacente e aumentar a qualidade de vida.  

 

REFERÊNCIAS 
BERNAT, A.B.R.; LIMA, F.L.T.; ALCÂNTARA, L.S.; SWINERD, M.M. Cadernos de Psicologia – número 3. 
Os tempos no hospital oncológico: Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
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SIMULACROS E OS PRINCÍPIOS DO FUNCIONAMENTO MENTAL 
 
NUNES, Ricardo Augusto. Discente – UNILAGO. 
 
SANTOS, Patrícia Teixeira. Docente – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Se em nossos sonhos tendemos a sermos os protagonistas, por que não procurar reproduzir este sonho perante a rea-
lidade, afastando os perigos e nos envolvendo em um mundo imaginado e criado intencionalmente com o propósito de 
nos seduzir e nos afastar da realidade, contudo, quando este mundo passa a ser mais interessante ou tão real quanto o 
real, ficamos perdidos e sem perceber como nos deixamos envolver nesta realidade controladora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Simulacro. Simulação. Psicanálise. Prazer. 

 

INTRODUÇÃO 
Porque programas de televisão ou jogos eletrônicos de simulação fazem sucesso de forma inesperada, 
atraindo pessoas com conteúdos para que se sintam confortáveis, gerando sentimentos e modificando deci-
sões que poderão afetar suas vidas, sendo assim, esta pesquisa se propôs a explicitar como se dá alguma 
dessas possíveis transformações da realidade, e de que forma ela nos envolve (BAUDRILLARD, 1991; 
BAUDRILLARD, 1996). 
 

METODOLOGIA 
Toda metodologia de levantamento teórico para a elaboração e condução deste trabalho foi realizada atra-
vés de pesquisas e comparações bibliográficas, abordando assim, temas e autores de diferentes áreas e 
datas, visando dar base e apoio a toda à estrutura e hipótese levantada. 
 

DISCUSSÕES 
As investigações metodológicas foram pautadas em uma visão de que a sociedade atual faz o possível para 
evitar o desprazer, se apegando a objetos que interagem com as relações sociais. Com base nisso, uma 
das alternativas foi a transformação da realidade em simulacros, que em conjunto com o aparelho psíquico, 
auxiliam essa demanda, facilitando a possível manipulação e ordem de controle social 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o apoio do levantamento teórico, foi possível elucidar uma possibilidade das possíveis causas dos 
meios de dissuasão em nossa sociedade, através da gênese de simulacros, trabalhando em conjunto com a 
dinâmica do princípio de prazer e de realidade, alterando assim, as formas como percebemos a realidade e 
nos fazendo procurar e adentrar em seus meios de produção, reprodução e simulação. 

 

REFERÊNCIAS 
BAUDRILLARD, J. A Troca Simbólica e a Morte. Trad. de Maria Stela Gonçalves e Adail Ubirajara Sobral. 
São Paulo: Edições Loyola, 1996. 
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A IMPORTÂNCIA DA MENSURAÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO NAS EMPRESAS 

 
MARQUES, Felipe Fonseca dos Santos; SILVA, Sarah Élen Campos; CRUZ, Renan Alves; FER-
RAIS, Vagner José. Discentes do curso de graduação em Administração - UNILAGO.  
 
FONSECA, Bruna Grassetti; Docente do curso de graduação em Administração - UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
 O tempo em que as empresas não se importavam com o que os clientes realmente desejavam obter ficou no 
passado. A explosão do serviço ao cliente faz com que as empresas revejam todos os seus conceitos e a forma pela 
qual vinham administrando seus negócios. Assim, os profissionais envolvidos em logística precisam se conscientizar da 
importância do desenvolvimento de estratégias e planos de ação que visem prestar um serviço com a qualidade que o 
mercado deseja. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nível de serviço, logística nas industrias, mensuração do nível de serviço logístico. 

 

INTRODUÇÃO 
A incessante e crescente pesquisa por uma posição de destaque nos mercados faz com que as 

empresas invistam cada vez mais na prestação de um serviço com alto padrão de qualidade para os seus 
clientes. O momento em que o nível de serviço alcança os padrões exigidos pelos clientes revela as empre-
sas um importante diferencial competitivo que as coloca em uma posição de destaque em relação aos ou-
tros concorrentes de seu mercado.  Em dias em que a competitividade entre as organizações se apresenta 
mais acirrada, qualquer processo que apareça como alternativa de diferenciação tem papel fundamental na 
vida das empresas, pois é este processo quem pode determinar a posição da empresa no mercado onde 
atua.Com isso, o objetivo do estudo é mensurar a importância do nível de serviço logístico nas empresas, 
afim de se manterem competitivas no mercado (BARROS, 1992; BALLOU, 2001) 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem com objetivo a pesquisa exploratória, que proporcionando 

familiaridade com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de 
coleta foi documental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As organizações empresariais perceberam que o gerenciamento logístico e o alto grau de nível de 

serviço ao cliente pode ser considerado como diferencial competitivo. Desta forma, torna-se importante a 
prestação de um serviço de qualidade, sempre focando os resultados no bom atendimento ao cliente.   

À partir do momento em que as empresas tem a exata noção que o serviço ao cliente é um aspec-
to importante do negócio da empresa, novas perspectivas surgem e novas estratégias podem ser implemen-
tadas tomando-se como base a preocupação com o nível de serviço à ser prestado pela empresa.  

O gerenciamento da cadeia de suprimentos busca prestar um serviço com qualidade com o menor 
custo possível. As empresas que não otimizarem os seus processos logísticos terão maiores dificuldades no 
mercado em que estão inseridas. Através da logística é possível obter uma contribuição significativa para 
promover o crescimento do valor das suas ofertas, destacando-se a qualidade oferecida nos serviços.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Do ponto de vista da logística, o cliente é o foco e a força motriz para o estabelecer requisitos de 

desempenho logístico. Um perfeito entendimento daquilo em que consiste no serviço ao cliente é importante 
para o desenvolvimento de uma estratégia logística. 
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PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO: LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS ALUNOS DO 4° PERÍODO 
DE ADMINISTRAÇÃO DA UNILAGO 

SOUZA, Angela,; AVANCINI, Fernando Fernandes de Oliveira; LEAL, Jaqueline Costa; PRES-
TES, Jessie Caroline; GARCIA, José Carlos Filho; COLODRO, Josué Augusto; LIMA, Maria Cice-
ra; YAMAMOTO, Massaqui Junior;PEREIRA, Roberval Carvalho; VALÉRIO, Rodolfo. Discentes 
do curso de Administração – UNILAGO. 
 
BAIRRADA, Alexandre da Silva. Docente do curso de Administração – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Compreende-se por nível socioeconômico o conjunto de variáveis econômicas, sociológicas, educativas e trabalhistas 
que qualifica um indivíduo ou determinado grupo dentro de uma hierarquia social. Deste modo, o estudo das rendas, do 
patrimônio, do círculo social que se encontra inserido, do nível educativo, são fatores que costumam estar inter-
relacionados e permitem definir de maneira mais ou menos exata o nível socioeconômico que pertence um indivíduo ou 
seu núcleo familiar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Socioeconômico, hierarquia social, social. 

 

INTRODUÇÃO 
O estudo socioeconômico e cultural em nossa comunidade estudantil pode apontar várias vertentes impor-
tantes que contribuem para o entendimento comportamental dos indivíduos entrevistados (SILVA et al., 
1999). Nosso trabalho estudará as possíveis expectativas profissionais e culturais, informações sobre saú-
de, família, e até seus históricos escolares. 

 

METODOLOGIA 
Levando em consideração o foco da nossa pesquisa dentro da universidade, elaboramos um questionário 
anônimo, objetivo e de fácil preenchimento a ser aplicado o 4º período de administração. Posteriormente 
foram tabulados os dados da pesquisa, resultando em dados estatísticos que agregaram valores ao estudo 
do perfil dos alunos da instituição em relação ao curso supracitado no titulo do trabalho. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A medição do nível socioeconômico se depara com várias dificuldades; uma dessas dificuldades são os 
diferentes critérios a serem levantados ou mesmo em relação ao momento vivido, já que os questionários 
que servem para avaliar as condições socioeconômicas e fatores que determinantes de uma família ou indi-
víduo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O poder aquisitivo da população está crescendo com o transcorrer dos anos, bem como nível de instrução e 
acesso à cultura. Com os dados a serem levantados, será possível avaliar a influências destas questões na 
clientela que procura o curso de administração da Unilago. Neste trabalho foi analisando o perfil socioeco-
nômico dos alunos do 4° Ano de Administração desta instituição. 
 

REFERÊNCIAS  
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ESTATÍSTICA: PERFIL SOCIOECONOMICO DOS ALUNOS DO 2 º PERÍODOS DO  CURSO 
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CARRASCO, Dayanne; DELMONDES, MARION; BARBOSA, Filipe; SANTOS, Jean; ALMEIDA, 

João Victor; JUNIOR, José; INFANTE, Lenize; SANTOS, Levi; NEVES, Tais. Discentes do curso 
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RESUMO 
O objetivo desse trabalho é identificar os fatores relacionados ao perfil socioeconômico dos alunos do curso de Adminis-

tração. Esse perfil foi construído através de um banco de dados a partir dos questionários respondidos pelos alunos do 

2º ano. Com isso foi possível analisar e elaborar indicadores socioeconômicos para a escola em relação a origem dos 

alunos matriculados. 

PALAVRAS-CHAVES: perfil, socioeconômico, alunos 

 
INTRODUÇÃO 

O perfil socioeconômico é uma fonte para análises com descrições e dados, o questionário foi aplicado com 
o intuito de identificar dados que possibilitassem construir uma política de assistência, onde fosse assegu-
rado não só o acesso como também a permanência dos estudantes nas universidades (RISTOFF, 2016). 
Esse documento foi elaborado contendo dados econômicos, sociais, e culturais dos alunos. 

METODOLOGIA 
Para chegar aos objetivos desejados no presente projeto de pesquisa, foram aplicados aproximadamente 
70 questionários anônimos com 32 questões aos alunos do 2° período de administração com o objetivo de 
coletar informações sobre o perfil econômico, sendo capaz de fornecer os dados necessários para traçar o 
perfil dos estudantes e relacioná-los à opção pelo curso de administração na Unilago.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nas duas últimas décadas, a educação superior brasileira foi marcada por forte expansão sob todos os as-
pectos: cresceu o número de instituições, de cursos, de vagas, de ingressantes, de matrículas e de conclu-
intes. Foi um crescimento constante e significativo, com marcada aceleração de ritmo de 1999 a 2003, perí-
odo em que observamos altas taxas de crescimento da educação superior, notadamente em função da pro-
liferação de instituições privadas, dotados de autonomia para criar novos cursos e aumentar o número de 
vagas ofertadas. Nos doze anos dos governos Lula-Dilma, o crescimento se manteve constante, embora em 
ritmo mais moderado, e mais em sintonia com as políticas globais de inclusão social. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esperamos conseguir caracterizar as diferenças socioeconômicas e culturais existentes entre os estudantes 
além de dimensionar a assistência estudantil e levantar a demanda potencial em âmbito local, e regional, 
buscando indicadores que possam fundamentar a ação da escola para trazer mais estudantes. A obtenção 
desses dados socioeconômicos possibilita a instituição constituir uma base para as análises da diferencia-
ção social dos seus estudantes. 
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MARKETING CULTURAL 

CARRASCO, Dayanne; COLODRO, Josué; NEVES, Tais Silva; SANTOS, Jean; SANTOS, Levi. 

Discentes do curso de Administração - UNILAGO. 

 VASCONCELOS, Marco Antonio. Docente do curso de administração, UNILAGO. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar os benefícios de uso da ferramenta marketing cultural e  sua aplica-

ção nos meios de comunicação e influencia na sociedade, tendo como base a tradicional festa do milho realizada 

na cidade de Jaci, explorando os seus meios de divulgação e seu impacto na sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Sociedade. 

INTRODUÇÃO 

O Marketing cultural é toda ação de marketing que usa a cultura como meio de comunicação para difundir o 
nome, produto ou fixar a imagem de uma empresa patrocinadora. Para fazer marketing cultural não existe 
uma formula fechada, ou seja, há variáveis que, se juntas, podem resultar em uma ótima ação de marketing. 
Para atingir o público alvo o idealizador do projeto tem que ser criativo, ou seja, tem que administrar ade-
quadamente os recursos disponíveis de forma a atender os objetivos de comunicação da empresa. O inves-
timento em cultura surge como uns jogos no qual todos ganham: artistas, patrocinadores, colaboradores e 
sociedade. Todavia, para que estas relações associativas não sejam efêmeras, devemos considerar que os 
agentes econômicos tenham certa medida de ética, compromisso e responsabilidade nos negócios. Dessa 
maneira, os empreendimentos podem se perpetuar no mercado, rendendo excelentes frutos, sobretudo 
para o patrocinador. (KOTLER, 2001). 

METODOLOGIA 

Os dados apresentados nesse projeto foram coletados em sites da internet e diretamente com os responsá-
veis pela elaboração e organização de uma festa cultural (Festa do Milho), onde são demostrados exemplos 
práticos de aplicação dessa ferramenta. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A palavra marketing vem do inglês Market (mercado) mais a partícula "ING". Essa partícula, na língua ingle-
sa, pode, dentre outras coisas, denotar a realização de uma ação contínua. Dessa forma, marketing signifi-
ca mercado em ação, ou seja, fazer e criar o mercado. O papel do marketing, segundo a teoria da adminis-
tração, deve ser entendido como uma atividade empresarial, pela qual tenta se descobrir as necessidades, 
desejos e interesses do mercado alvo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cultura é um dos componentes essenciais para o desenvolvimento de um povo. Por meio dela os grupos 
que formam a sociedade, participam e contribuem para o bem coletivo. A educação, as artes e o folclore 
fazem parte da nossa cultura, formando a base da sociedade em que vivemos. Este é o patrimônio simbóli-
co mais importante de uma nação. Investir em cultura é o mesmo que investir em uma melhor divulgação da 
imagem empresarial perante o publico e também no crescimento do conhecimento cultual da comunidade, 
valido tanto para o tempo presente como em longo prazo. 

REFERÊNCIAS 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar os benefícios de uso da ferramenta marketing de relacionamento e sua 
aplicação nos meios de comunicação e influencia na sociedade, tendo como base a comunicação entre funcioná-
rios, clientes e fornecedores, assim gerando maior rentabilidade para a empresa e reconhecimento dos seus prod u-
tos e serviços. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Relacionamento, Comunicação. 

INTRODUÇÃO 
O Marketing é uma ferramenta que visa criar um elo de comunicação das empresas com seus clientes e até 
mesmo os seus potenciais clientes, criando ações com o objetivo de aumentar as vendas e por consequên-
cia o lucro. É a realização de uma venda como transação única, sem perspectiva de continuidade. De acor-
do com os especialistas, o marketing de relacionamento nada mais é que todas as ações tomadas pela 
empresa como forma de criar e manter um relacionamento positivo com os seus clientes. (GORDON, 1998; 
KOTLER, 2015). 
 

METODOLOGIA 
Os dados apresentados nesse projeto foram coletados em sites da internet e diretamente com os responsá-
veis pela comunicação interna do O Boticário no qual foi passado todas as informação uteis para a elabora-
ção do trabalho. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A palavra marketing vem do inglês Market (mercado) mais a partícula "ING". O objetivo do Marketing de 
Relacionamento é fazer com os clientes se tornem fãs dos produtos e serviços prestados pela empresa. 
Uma ferramenta de Marketing de Relacionamento muito utilizada pelas empresas é a criação e desenvolvi-
mento de um programa de fidelidade. O atendimento ao cliente é um diferencial que as empresas precisam 
oferecer, de forma que os clientes se sintam importantes pela forma com que é tratada pelas empresas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Gordon aponta oito componentes essenciais no marketing de relacionamento. Cultura e Valores, Liderança, 
Estratégica, Estrutura Física, Pessoal e Tecnologia esses oitos componentes são pontos que devem ser 
tratados com extrema importância, pois através dele ser fácil de reconhecer pessoas, conhecer clientes, 
traçar melhores estratégias e planos para que possa levar a marca e se relacionar melhor com clientes, 
fornecedores e funcionários. Isso deve e é muito usado pelas empresas, pois proporciona maior reconheci-
mento da marca e produto e torna seus produtos marcantes para clientes isto pode ser por sua qualidade, 
repercussão e a forma no qual se relaciona com clientes. 
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RESUMO 
O objetivo deste artigo é despertar o interesse do público quanto ao tema Marketing Eletrônico, a forma que o mesmo 
atua e interfere na vida dos consumidores como uma forma de incentivar a compra por meio da internet, além de infor-
mar as pessoas mais sobre este tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comércio Eletrônico, Consumidor, Internet. 
 

INTRODUÇÃO 
Devido ao grande avanço da tecnologia, surge um novo conceito de Marketing denominado marketing ele-
trônico, onde as lojas virtuais ou até mesmo as lojas físicas, se preocupam em facilitar a compra dos seus 
produtos para o consumidor. O Marketing Eletrônico se preocupa em agradar seu consumidor através de 
um meio mais rápido e fácil que é a internet, com sites das lojas e também redes sociais onde o consumidor 
consegue encontrar fotos, preços, formas de pagamento, tamanhos, data de entrega do produto adquirido e 
muitos outros detalhes. (SAMARA,1997; KOTLER, 2002) 
 

METODOLOGIA 
A elaboração desse artigo teve como base a coleta de dados, sendo realizada através da internet e livros, 
onde todo o trabalho escrito e slides foram criados por esses meios. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Conjunto de atividades humanas destinado a atender aos desejos e necessidades dos consumidores por 
meio dos processos de troca, utilizando ferramentas específicas, como a propaganda, a promoção de ven-
das, a pesquisa de marketing, a concepção de produtos, a distribuição e a logística entre outras. De acordo 
com esse artigo os desejos dos consumidores podem ser realizados em apenas alguns cliques. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Marketing Eletrônico tem por finalidade fazer com que os consumidores conheçam os produtos e serviços 
de uma empresa por meio do comércio eletrônico, sem ter a necessidade de ir até uma loja física, podendo 
alcançar o atendimento por meio digital. O comércio online tende a expandir e conquistar um maior número 
de consumidores com a evolução de mídias e da internet.  
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RESUMO 

O Marketing Esportivo é uma forma de divulgação das empresas patrocinadoras sobre a imagem de seus atletas, clube 
ou time a uma determinada marca. Onde, tais patrocínios, passaram a ser investidos neste segmento de mercado a 
partir do final da década de 70 e começo dos anos 80. Essa preocupação partiu da necessidade de aumentar o reco-
nhecimento do público, criar e/ou fortificar um elo entre a empresa e o consumidor, garantir a maior exposição do produ-
to e, principalmente, conferir credibilidade à marca. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing, Marca, Público   

INTRODUÇÃO 

Este resumo expandido abordará o tema Marketing Esportivo, que demonstra uma forma de promover pro-
dutos e marcas, para que os consumidores conheçam a empresa patrocinada e seus produtos. Dessa for-
ma, a empresa que faz uso dessa estratégia de comunicação é percebida, não como uma anunciante, mas 
sim como uma parceira, que permite com que os campeonatos ou times patrocinados possam ter sucesso e 
continuidade. Criar valor e satisfação para o cliente é ponto central do pensamento e da prática do marke-
ting moderno. Marketing é dar satisfação ao cliente de forma lucrativa, com uma meta de atrair novos clien-
tes prometendo um valor superior, e manter os clientes atuais dando-lhe satisfação. O objetivo principal 
deste trabalho é mostrar o marketing sobre a empresa "Nike" e qual foi a sua evolução através desta ferra-
menta de divulgação de seu produto, que hoje em dia é umas das maiores entre as marcas esportivas. 
(KOTLER, 2002). 

METODOLOGIA 

O trabalho será desenvolvido através da história sobre a marca Nike e sobre seus produtos desenvolvidos. 
Esta empresa passou a se concentrar na inteligência de marketing, design e inovação; ponto nunca antes 
imaginado. Nesse processo, criou o marketing esportivo moderno e com base nisso iremos desenvolver em 
sala de aula uma amostra dos produtos feitos pela Nike.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A escolha da marca da Nike foi para mostrar sua influencia no mundo esportivo, e sobre seu investimento 
em patrocínio para aumentar sua credibilidade, pois foi com base nisso que a marca pode crescer, como 
exemplo podemos falar sobre o investimento no jogador de basquete Michael Jordan que trouxe para a 
empresa um lucro de milhões. O segredo está em escolher a personalidade esportiva certa para a 
necessidade de cada cliente. 
 

CONCLUSÕES 

O marketing esportivo passou por várias mudanças ao decorrer de sua existência. O mesmo não passava 
da contratação de um atleta para divulgação de um produto e hoje a preferência das empresas vem recain-
do sobre eventos de um modo geral, uma estratégia que oferece estabilidade a longo prazo e ajuda a cons-
truir uma imagem forte. A medida que os resultados da estratégia foram aparecendo através do fortaleci-
mento da imagem da empresa, novos caminhos vem sendo descobertos. Por estes motivos que a empresa 
Nike investe milhões para patrocínios, pois sabem desenvolver um bom marketing esportivo. 
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RESUMO 
Analisando o mercado atual no que se refere a marketing pessoal notamos grande deficiência das empresas prestado-
ras de serviços voltadas para área de desenvolvimento profissional e/ou pessoal, com base nestes dados nossa ideia é 
criar uma assessoria com qualidade para clientes empregados e empregadores. Os candidatos estão despreparados 
para uma entrevista de emprego, não se atentando ao Marketing Pessoal. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Pessoal, Marketing Pessoal, Desenvolvimento Profissional. 

 

INTRODUÇÃO 
O grande foco do trabalho está na apresentação do indivíduo perante a sociedade, a imagem que pode ser 
projetada em questão de segundos. O Marketing Pessoal vem para desenvolver sua imagem para alavan-
car o indivíduo na busca do sucesso profissional. (RITOSSA, 2009) 

METODOLOGIA 
Nossa pesquisa partiu de uma ideia individual e foi desenvolvida em grupo, pesquisas em livros, locais de 
trabalhos, reuniões em grupo, e finalizamos em convenções via web. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Em nossa pesquisa ressaltamos a importância do Marketing Pessoal na sociedade, em relação a emprega-
bilidade, as pessoas com mais desenvoltura ficam à frente das demais, empresas com uma visão empreen-
dedora e que sabe se impor conquistam posições coloquiais, esta é a finalidade do marketing pessoal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Acreditamos que o grande problema na empregabilidade regional se encontra na falta de comunicação, 
durante uma entrevista, o nervosismo em excesso, a postura incorreta, e muitas vezes, seus dizeres mal 
colocados, neste contexto o marketing pessoal tem grande importância. Tanto na vida profissional quanto 
na vida pessoal. Fazer sua propaganda evidenciando suas competências e habilidades, um visual de forma 
bem clara e objetiva, fará com que consiga alcançar os objetivos necessários para o desenvolvimento pes-
soal. 
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RESUMO 
Marketing como um conjunto de processos e envolvendo diversos fatores, com o objetivo de promover a troca de produ-
tos e o fornecimento de serviços que atendam às necessidades dos consumidores. Sustentabilidade corporativa, a qual 
demonstra a preocupação das organizações em transformar seu padrão de produção, a capacidade de ser flexível às 
mudanças e a responsabilidade para com os envolvidos no processo. Estratégias de marketing verde aplicadas às ativi-
dades das empresas. Filosofia de sustentabilidade incorporada às diretrizes da BioExtratus. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing. Sustentabilidade. Estratégias. Marketing verde.  

 

INTRODUÇÃO 
Pretende-se com esse estudo avaliar a qualidade em serviços, visando as expectativas dos clientes e o 
nível de satisfação dos serviços oferecidos. Relacionado ao assunto, estudar através dessas bibliografias as 
classificações de grupos de serviços e definir a mais utilizada, analisar a partir desta fundamentação teórica 
como as expectativas dos clientes (GIL, 1991; KOTLER, 2000; DIAS, 2003; BAKER, 2005). 
 

METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento deste trabalho  foi realizado estudos bibliográfico, para fazer a historia da empresa 
desde o seu surgimento, ao seu rendimento do dia a dia isso fez-se necessário o pesquisador fazer um 
levantamento dos temas e tipos de abordagens já trabalhado é relevante levantar e selecionar conhecimen-
tos já catalogados em bibliotecas, editoras, internet, etc. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Sabe-se que o setor de serviços é um setor muito importante e que corresponde a uma grande parcela da 
economia atualmente, mas ainda existe muita deficiência nesta área. Espera-se comprovar que os clientes 
tem expectativas diferentes sobre diferentes tipos de serviços e que a qualidade conforme fundamentado 
teoricamente é relacionado com a expectativa que o cliente tem do serviço e que é subjetiva. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Até este momento do estudo são elencadas algumas conclusões importantes: Que as empresas compreen-
dam a diferença de trabalhar com produtos e serviços; Salientar que o serviço tem a sua venda antecipada, 
sendo que a produção, a entrega e o consumo ocorrem simultaneamente; Na empresa de serviços, mais do 
que em qualquer outra organização, todos os setores devem atuar de forma integrada, sabendo que cada 
uma forneça uma parte daquele serviço que o consumidor comprou por inteiro; A importância das empresas 
conhecerem antecipadamente os desejos ou expectativas dos clientes para poderem oferecer serviços de 
qualidade. 
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RESUMO 
A panqueca não tem uma história definida, há evidências de que surgiu na Europa pré-histórica, há mais de 09 mil anos, 
quando uma camponesa derramou, acidentalmente, um pouco de mingau no fogão. Com o tempo, passou a ser con-
sumida em toda a Europa, sendo que os franceses assumiram sua criação anos depois, incrementando-a com recheios 
e molhos, como forma de agradar o público em geral. O presente trabalho tem como objetivo a prática do empreendedo-
rismo, sendo apresentado por meio do comércio de panquecas para o público presente na feira do empreendedor, reali-
zada na Instituição UNILAGO, pelos alunos do 3º ano do curso de Administração. Assim, com o intuito de despertar tal 
espírito nos participantes, é realizada uma pesquisa de mercado, na própria Instituição, com os demais estudantes 
consumidores, sendo tabulados os dados obtidos, com a definição do grau de sua aceitação e de eventuais opções de 
sabores.  
 
PALAVRAS CHAVE: Empreendedorismo, aceitação, panquecas e feira. 

 

INTRODUÇÃO 
 “O empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade” (DORNELAS, 2010). 
A pessoa de qualquer idade pode ser empreendedora, sendo assim os alunos tem a oportunidade de parti-
cipar da feira do empreendedor na Instituição criando sua própria empresa de panquecas, onde irão conhe-
cer as dificuldades e a oportunidade de ser empreendedor, o presente trabalho visou desenvolver com os 
alunos o espirito empreendedor. 
 

METODOLOGIA 
Visando a criação da empresa com sucesso, foi elaborado um questionário composto de nove perguntas 
claras e objetivas, sendo aplicado aos alunos da Instituição de Ensino em comento, os quais figuram como 
possíveis consumidores. Após tabulação e apuração dos dados quantitativos, foi possível analisar a de-
manda e preferências dos sabores, como esclarecido anteriormente. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Atualmente, é comum que as Instituições de Ensino incentivem seus alunos à atividade prática para melhor 
aquisição do conhecimento na área estudada. Porém, a dificuldade de se tornar um empreendedor, seja 
pela variação em nossa economia ou pelas dificuldades em ser o proprietário de uma empresa, se apresen-
ta como o desafio a ser cumprido. Por esta razão, optou-se pela criação e exploração de uma pequena em-
presa, com as mesmas características encontradas no mercado empresarial, tendo como público alvo os 
estudantes presentes na instituição, os consumidores finais, gerando a experiência dos participantes se 
tornarem empreendedor. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos que os produtos seriam aceitos com os seguintes valores: suco Prats, sabor laranja ou uva, a 
R$ 3,50 cada; refrigerante Cotuba, por R$ 2,50; panqueca com recheio de carne ou frango, por R$ 3,50 
cada e, doce (chocolate com morango), pela quantia de R$ 4,00 cada, com a possibilidade de sua aquisição 
por meio de um combo, pelo valor de R$ 9,00. 
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RESUMO 
Este tipo de alimento surgiu na Bélgica, pois o congelamento dos rios inviabilizava a pesca e, consequentemente, o 
meio de alimentação de parte seus habitantes, os quais acabavam por se alimentar com as batatas colhidas em suas 
plantações e fritas em óleo. Este alimento pode ser preparado em tiras, em palitos, dentre outros e, fritas em óleo vege-
tal ou de soja, com o uso tachos, de acordo com a produção desejada. Após sua preparação, é salpicada com sal e 
servida em porções e, figura como um aperitivo muito consumido no Brasil e em outros países. Nesta linha de raciocí-
nio, o presente trabalho teve como objetivo identificar o nível de aceitação e consumo de batata frita na própria institui-
ção de Ensino UNILAGO, para sua produção e venda na feira do empreendedor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo, batata, aceitação. 
 

INTRODUÇÃO 
Para (DORNELAS, 2005) “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, 
levam a transformação de ideias em oportunidades”. E a perfeita implementação destas oportunidades leva 
à criação de negócios de sucesso. Por esta razão, os alunos tem a oportunidade de participar da feira do 
empreendedor da Instituição de Ensino UNILAGO, em São José do Rio Preto – SP, por meio da criação de 
sua empresa de batata frita, na qual irão conhecer as dificuldades e a oportunidade de ser empreendedor, 
visando o desenvolvimento nos alunos de seu espírito empreendedor. 

 

METODOLOGIA 
Foi elaborado um questionário com 03 indagações, com o objetivo de colher dados dos possíveis consumi-
dores. Após sua análise e tabulação, de acordo com o método quantitativo, concluímos a respeito de sua 
viabilidade e demanda potencial do produto no mercado. 

 

DISCUSSÕES 
Atualmente, é comum que as Instituições de Ensino incentivem seus alunos à atividade prática para melhor 
aquisição do conhecimento na área estudada. Porém, a dificuldade de se tornar um empreendedor, seja 
pela variação em nossa economia ou pelas dificuldades em ser o proprietário de uma empresa, se apresen-
ta como o desafio a ser cumprido. Por esta razão, optou-se pela criação e exploração de uma pequena em-
presa, com as mesmas características encontradas no mercado empresarial, tendo como público alvo os 
estudantes presentes na instituição, os consumidores finais, gerando a experiência dos participantes se 
tornarem empreendedor. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após pesquisa e tabulação dos dados obtidos com alunos da Instituição de Ensino UNILAGO, verificou-se 
que os consumidores aceitariam o produto, optando pela batata tradicional ou com cobertura de cheddar e 
bacon, demonstrando a possibilidade da criação e exploração da empresa na feira do empreendedor por ela 
realizada. 
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RESUMO 
O presente trabalho verifica a aceitação e consumo de fondue pelo público presente na “Feira do Empreen-
dedor”, realizada na nossa instituição de ensino. O prato feito à base de queijo ou chocolate, podendo con-
ter carne e outros ingredientes. De origem suíça, inventado durante a Segunda Guerra Mundial, para saciar 
a fome dos guerrilheiros. Por esta razão, derretiam o queijo com o uso do fogo, tornando-o um creme, no 
qual era mergulhado o pão, originando o conhecido “fondue”. O trabalho tem como objetivo a prática do empre-

endedorismo, sendo apresentado por meio do comércio de fondue para o público presente na feira do empreendedor, 
realizada na Instituição UNILAGO, pelos alunos do 3º ano do curso de Administração. O intuito de despertar o espírito 
nos participantes, é realizada uma pesquisa de mercado, com os demais estudantes, prováveis consumidores, sendo 
tabulados os dados obtidos, com a definição do grau de aceitação e de sabores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fondue, empreendedorismo, pesquisa. 

 
INTRODUÇÃO 

“O empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade” (DORNELAS, 2005). A 
pessoa de qualquer idade pode ser empreendedora, sendo assim os alunos tem a oportunidade de partici-
par da feira do empreendedor na Instituição de Ensino UNILAGO em São José do Rio Preto - SP criando 
sua própria empresa de fondue, onde irão conhecer as dificuldades e a oportunidade de ser empreendedor, 
o presente trabalho visou desenvolver com os alunos o lado empreendedor. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado um questionário com 04 indagações, com o objetivo de obter diversos dados dos possíveis 
consumidores. Após, estes foram analisados e tabulados com o método quantitativo, verificando sua viabili-
dade por meio de uma entrevista realizada com 97 pessoas, concluindo-se que: 98% consumiriam fondue; 
dentre estes, 83,51% preferiam o de sabor chocolate ao leite com morango; 25,77% de banana; 13,40% de 
uva. Em relação aos acompanhamentos, foi sugerida a opção leite ninho ou floco de arroz, sendo o primeiro 
apresentado como preferência de 82,47% dos entrevistados. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Atualmente, é comum que as Instituições de Ensino incentivem seus alunos à atividade prática para melhor 
aquisição do conhecimento na área estudada. Porém, a dificuldade de se tornar um empreendedor, seja 
pela variação em nossa economia ou pelas dificuldades em ser o proprietário de uma empresa, se apresen-
ta como o desafio a ser cumprido. Por esta razão, optou-se pela criação e exploração de uma pequena em-
presa, com as mesmas características encontradas no mercado empresarial, tendo como público alvo os 
estudantes presentes na instituição, os consumidores finais, gerando a experiência dos participantes se 
tornarem empreendedor. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos que o produto seria bem aceito caso apresentasse o sabor de chocolate ao leite ou frutas, ten-
do em vista o resultado da pesquisa de mercado realizada dentre os alunos da instituição, possíveis consu-
midores, bem como pela tabulação dos dados, viabilizando a criação da empresa na feira do empreende-
dor, realizada na Instituição Unilago. 
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RESUMO 

Trata-se de um produto inovador, desenvolvido pela equipe de alunos do 3º ano do curso de Administração da Institui-
ção de ensino UNILAGO, localizada em São José do Rio Preto - SP, que, inicialmente, tinha o objetivo de produzir cre-
pes. Contudo, ante à inviabilidade do equipamento para sua produção, surgira a ideia do pastel na chapa. Preparado 
com o uso de massa de pizza de frigideira e acréscimo de recheio, de preferência do cliente, é levado ao fogo por meio 
de uma chapa, para assar a massa e esquentar o recheio. Desta maneira, o presente trabalho teve o objetivo de identi-
ficação do nível de aceitação e consumo do produto “pastel assado na chapa” na Instituição de Ensino UNILAGO em 
São José do rio Preto - SP na feira do empreendedor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: empreendedorismo, pastel na chapa, aceitação, consumo. 

 

INTRODUÇÃO 
Já para (DORNELAS, 2008) “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjun-
to, levam a transformação de ideias em oportunidades”. E a perfeita implementação destas oportunidades 
leva à criação de negócios de sucesso. Por esta razão, os alunos tem a oportunidade de participar da feira 
do empreendedor da Instituição de Ensino UNILAGO, em São José do Rio Preto – SP, por meio da criação 
de sua empresa de pastel na chapa, na qual irão conhecer as dificuldades e a oportunidade de ser empre-
endedor, visando o desenvolvimento nos alunos de seu espírito empreendedor. 
 

METODOLOGIA 
Elaboramos um questionário com 07 indagações, com o objetivo de obter diversos dados dos possíveis 
consumidores. Após, estes foram analisados e tabulados de acordo com o método quantitativo. Por meio 
desses números, verificamos a viabilidade e o potencial do produto no mercado. Entrevistamos 72 pessoas 
e concluímos que 96% consumiriam o produto, sendo que 28 deles preferiram o sabor de pizza. Por fim, o 
preço médio que os entrevistados estavam dispostos a pagar se pautou em R$ 5,75.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Atualmente, é comum que as Instituições de Ensino incentivem seus alunos à atividade prática para melhor 
aquisição do conhecimento na área estudada. Porém, a dificuldade de se tornar um empreendedor, seja 
pela variação em nossa economia ou pelas dificuldades em ser o proprietário de uma empresa, se apresen-
ta como o desafio a ser cumprido. Por esta razão, optou-se pela criação e exploração de uma pequena em-
presa, com as mesmas características encontradas no mercado empresarial, tendo como público alvo os 
estudantes presentes na instituição, os consumidores finais, gerando a experiência dos participantes se 
tornarem empreendedor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após a pesquisa feita na própria Instituição de Ensino UNILAGO, em São José do Rio Preto – SP, com os 
alunos que participaram da enquete, foi concluído que o produto seria bem aceito, com o valor semelhante 
ao sugerido, qual seja, o de R$ 6,00, sendo disponibilizados três sabores: pizza, frango com catupiry e car-
ne com queijo. 
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RESUMO 

O planejamento estratégico caracteriza-se como uma importante ferramenta de gestão, a fim de que as empresas con-
sigam traçar objetivos e alcança- lós, possibilitando posterior análise dos resultados obtidos. O da empresa Nhoqueria 
foi feito por meio da tomada de diversas decisões, com o início referente à definição das funções de cada integrante, 
passando à análise do mercado, para conhecimento da preferência dos clientes quanto ao consumo de nhoque, conso-
ante será explanado quando da metodologia do presente feito. Para o processo de elaboração de um plano estratégico 
empresarial foi necessário que o gestor (aluno) ou, os gestores responsáveis pela sua elaboração, dominasse todos os 
requisitos para exploração da empresa, em especial seus processos de produção, mercado de atuação, público consu-
midor, clientes em potencial, com a análise, outrossim, de fatores externos que pudessem influenciar no fomento mer-
cantil, de forma a determinar quais seriam os riscos e minimizar eventuais equívocos quanto ao elaborado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: planejamento estratégico, decisões, empresa. 

 

INTRODUÇÃO 
De acordo com (OLIVEIRA, 2009), “a empresa espera através da elaboração do planejamento estratégico, 
conhecer a melhor maneira de utilizá-lo para o alcance dos objetivos” Portanto, a elaboração do planeja-
mento estratégico caracteriza-se como uma etapa teórica, confeccionada com base nos aspectos práticos 
inerentes à dinâmica da empresa, sendo sua elaboração seja feita, essencialmente, com qualidade, possibi-
litando a execução das metas traçadas, com o devido êxito. O presente trabalho visou a apresentação da 
empresa constituída para a realização da feira do empreendedor, na Instituição de Ensino UNILAGO, em 
São José do Rio Preto – SP, com excelência em sua administração e eficaz planejamento estratégico, com 
alcance de seus objetivos. 
 

METODOLOGIA 
Para chegar aos objetivos desejados no presente plano estratégico, foi elaborada uma pesquisa de merca-
do, por meio de um questionário com três indagações, aplicado aos alunos da própria Instituição UNILAGO, 
com o objetivo de obtenção de dados de possíveis consumidores, determinando sua preferência, em espe-
cial quanto ao produto explorado. Desta maneira, foram analisados eventuais concorrentes, com definição 
do público alvo, conclusão a respeito do investimento no produto, da probabilidade de seu resultado positi-
vo, da demanda necessária, que envolveria, no mínimo, a quantia de 350 pessoas e, por fim, o valor gasto 
no investimento.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Atualmente, com a globalização, o mundo está mais competitivo, gerando busca constante, por parte dos 
gestores, por inovações nos seus processos de organização e melhorias, com a exploração de novos recur-
sos, produtos, com diferencial de venda e, consequentemente, uma visão futura do negócio, fazendo do 
planejamento estratégico uma ferramenta primordial para estre prognóstico, com análise do ambiente exter-
no da empresa, de suas oportunidades e ameaças, bem como de seus desafios internos, determinando 
seus pontos considerados como fortes e fracos. Assim, verificou-se a necessidade de desenvolvimento de 
uma empresa de “nhoque” na feira do empreendedor, realizada na Instituição de Ensino UNILAGO, na qual 
os alunos do curso de Administração, por meio da criação da empresa Nhoqueria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o planejamento estratégico adotado, o resultado desejado foi alcançado, por meio da execução da 
empresa na feira do empreendedor, realizada na própria Instituição UNILAGO, em São José do rio Preto – 
SP, com a venda de toda produção confeccionada, o que leva a concluir que um bom plano estratégico, 
atrelado ao empenho de cada integrante, torna possível obter resultados rentáveis para a empresa. 
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RESUMO 
Através de várias pesquisas na internet e em trabalhos feitos, escolhemos o tema “CHOCOLATE no Brasil e seu co-
mercio atual”, a principal questão abordada na nossa realidade atual, é que várias pessoas estão buscando alternativas 
para aumentar a sua renda e uma das alternativas é o produto que tem o maior consumo em nosso país, que é o Cho-
colate, colocando assim o país em 5° lugar no ranking mundial da produção de cacau. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Chocolate, Desemprego, Alternativa 
 

INTRODUÇÃO 
Inicialmente as empresas começaram a investir em marketing cultural porque, devido às leis de incentivo, 
financeiramente é um bom negócio e algumas começaram a investir no marketing cultural devido as leis de 
incentivo, pois financeiramente eram bons negócios. (LAGARES, 2012; BATISTA, 2008) 
 

METODOLOGIA 
O estudo aborda em geral que o marketing cultural é o conjunto de ações de marketing que se utiliza a cul-
tura para projetar e/ou fixar a imagem, nome ou produto de uma organização. No caso desta pesquisa o 
foco é o chocolate um produto que tem o maior consumo em nosso país, colocando assim o país 
em 5° lugar no ranking mundial da produção de cacau.  
 

DISCUSSÕES 
Não fizemos nenhum tipo de questionário, entre tanto, criamos um produto diferenciado que é uma nova 
forma para vendas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Chegamos à conclusão que as empresas fazem marketing cultural, por que vem ganhando força no meio 
empresarial, pois apresenta soluções relativamente baratas. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é estimular a reflexão, quanto ao exercício da atividade de Rodeio, entre a aplicação do direito à 
preservação da cultura ou o dever de conservação da fauna e da flora, ambos contemplados no ordenamento jurídico 
brasileiro. Procuramos com este artigo, identificar e discutir algumas das interpretações estabelecidas no âmbito 
jurídico e social, quanto a essa atividade, usamo-la, para um melhor entendimento do tema. Pretende-se também, 
reiterar e apresentar baseando-se no Marketing Esportivo, uma visão ampla sobre os aspectos desse esporte tão 
tradicional, explorando e discernindo sobre tudo que envolve a prática do Rodeio, desde o surgimento, expansão e 
dimensão até o impacto provocado por este evento. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Ordenamento; Marketing Esportivo. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, temos acompanhado uns dos maiores crescimentos de esportes radicais no Brasil. O 
Rodeio que chegou e vem ampliando cada vez mais seus status e se fortificando, já teve seu “diagnóstico” 
divulgado há alguns anos atrás pelo então executivo americano Jim Hayworth, um dos chefões dos Rodeios 
mundiais. Este afirmou que o Brasil juntamente com a Austrália era os países os quais esse esporte mais 
crescia no mundo. O Marketing Esportivo, tema ao qual nos levou a escolha desse esporte, é um assunto 
muito importante nos dias de hoje. Esse é um trabalho de suma relevância, pois dissemina um pouco da 
cultura e do estilo country dos peões, bem como a legislação pertinente que regulamenta essa atividade. 
(MACHADO 2011; CESAROTTI 2013). 

METODOLOGIA 

A elaboração desse estudo foi com base em arquivos de revistas, internet e percepções diferentes de pes-
soas que frequentam esse esporte. Tomamos o cuidado de passar o conhecimento de uma atividade que 
se desenvolve rapidamente em todo o mundo. Procuramos expor detalhadamente desde o nascimento do 
esporte até seus detalhes com roupas, vestimentas e equipamentos na atualidade. 

 
DISCUSSÕES 

Os Rodeios reinventaram uma tradição no país, passando de uma festa de cowboy norte-americano para 
uma festa popular tipicamente nacional. Eles representam uma atividade econômica que gera milhares de 
empregos por ano e assim são de suma importância, pois tem grande impacto nas atividades econômicas 
do país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em súmula, concluímos que nos dias atuais esse esporte abrange uma enorme quantidade de espectado-
res e investidores, gera postos de trabalho temporários e permanentes, engloba a mídia que, por sua vez, 
faz uma espécie de Marketing Esportivo baseado no estilo country e na cultura simples de um peão. Sem 
contar o mercado extremamente inabalável de produtos e artefatos deste “nicho”, crescendo e se expandin-
do gradativamente. Haja vista o total respaldo da atividade pelo ordenamento jurídico. 
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RESUMO 
O presente trabalho foi realizado com intuito de mostrar a importância das campanhas de marketing social na divulga-
ção da doação de órgãos.  

PALAVRA CHAVE: Marketing social; Campanha; Doação de órgãos. 

. 

INTRODUÇÃO 
O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo, mas, 
mesmo sendo referência estamos muito longe de comemorar esse resultado, pois as filas só aumentam, e o 
número de doadores não acompanham essa demanda. Para que haja equilíbrio entre demanda e oferta, é 
necessário que a doação de órgãos deixe de ser considerada um tabu e que o conhecimento do assunto 
seja mais aprofundando.  

METODOLOGIA 
Para a concretização desse trabalho foi realizada varias pesquisa sobre o tema Doação de Órgãos, Marke-
ting Social e campanhas de divulgações, em sites de ONGs, projetos sociais, vídeos de entrevista com mé-
dicos que coordenador da ala de transplantes, vídeos de campanhas vinculadas ao tema; entrevista em 
revistas e trabalhos realizados. 

DISCUSSÕES 
Acreditamos que a doação de órgãos é um ato de amor ao próximo, onde o doador tem que declarar em 
vida sua vontade e comunicar sua família. É preciso olhar sob o ponto de vista do paciente em fila de espe-
ra. Imaginemo-nos em seu lugar. Tente sentir a angustia de um dia após o outro, aguardando o telefone 
tocar com a possibilidade de um doador. Conviva com a deficiência de um órgão frágil, do qual depende sua 
vida e por muitas vezes, morrem enquanto se espera. Adicione-se a isso o sofrimento familiar. Por esse 
motivo, escolhemos esse tema tão delicado e importante, e vinculamos a ela a Marketing Social e suas 
campanhas, que são de suma relevância.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos então, que famílias que compreendem bem o diagnóstico de morte encefálica são mais favorá-
veis à doação de órgãos em comparação com as famílias que acreditam que a morte só ocorre após a pa-
rada cardíaca. Estas geralmente manifestam dificuldades em aceitar a condição de morte do ente querido. A 
divulgação e o esclarecimento são de fundamental importância para que a população possa criar uma 
consciência sobre a doação de órgãos, e os meios de comunicação têm um papel relevante nesse proces-
so. 
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RESUMO 
O objetivo deste artigo é estimular a reflexão e despertar o interesse do público quanto ao tema marketing verde, as 
formas em que o mesmo atua e interfere na vida dos consumidores e atuar de forma positiva usando uma estratégia de 
marketing para incentivar o plantio de plantas e árvores. Além de transmitir conhecimento sobre o tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reduzir, Reutilizar, Reciclar. 

 
INTRODUÇÃO 

Devido à grande repercussão sobre a questão ambiental, surge um novo conceito de Marketing denomina-
do Marketing Verde, onde a empresa se preocupa em não agredir o ambiente em seu processo de produ-
ção e a passar informações sustentáveis de seus produtos aos seus clientes. O Marketing Verde é uma 
estratégia voltada ao processo de venda de produtos e serviços que são baseados nos seus benefícios ao 
meio ambiente, é a estratégia de veiculação da marca, produtos ou serviços a uma imagem ecologicamente 
consciente. Este projeto apresenta a importância da preservação ambiental e como o marketing verde é 
utilizado como uma estratégia de conquista e fidelidade dos consumidores. (DIAS,2006.) 

METODOLOGIA 
A elaboração desse artigo teve como base estudos baseados em pesquisas na internet, bate papo com 
responsável por marketing de uma grande empresa da cidade. Buscamos trazer o artigo de forma objetiva e 
trabalhar para que sejamos compreendidas, e possamos mostrar estratégia de marketing verde na apresen-
tação. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A ecoeficiência pode ser entendida como um patamar de eficiência organizacional alcançado quando são 
entregues bens e serviços com preços competitivos, que satisfaçam as necessidades humanas e melhorem 
a qualidade de vida, ao mesmo tempo em que os impactos ambientais e a intensidade de uso de recursos 
naturais são reduzidos a um ponto que o meio ambiente suporte em um equilíbrio dinâmico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O marketing verde é uma excelente ferramenta no mercado competitivo, e principalmente na conquista de 
novos clientes, observando que o mercado ecologicamente correto é um dos principais mercados que 
impulsiona a economia, pois os clientes cada vez mais buscam utilizar produtos que tenham menos 
agressão ao meio ambiente. Sendo que, não basta utilizar dos métodos do marketing verde se a empresa 
não realizar a divulgação através dos meios de comunicação que estão ao alcance dos clientes, pois só 
assim o cliente participa das inovações da empresa, concretizando dessa forma a estratégia de marketing. 
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RESUMO 
O assunto desenvolvido no estudo foram fatores que justificam o esforço do marketing de relacionamento para assim 
ocorrer uma melhora na captação de clientes e saindo em vantagem na concorrência. A ferramenta que as empresas 
necessitam para satisfazer as necessidades do cliente e atingir seu público alvo deu-se o nome de marketing de rela-
cionamento, onde há sempre que buscar melhorias para a empresa e aquele que colaboram para seu crescimento, 
incluindo clientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing de relacionamento, ferramenta, público alvo, crescimento. 

 
 

INTRODUÇÃO 
Embora seja uma tarefa difícil adquirir e manter os clientes fixados a empresa, se o marketing for utilizado 
de maneira correta isso acontecerá. O relacionamento entre cliente e empresa tende a cada vez mais se 
estreitar, para que o cliente consiga expor com mais facilidade o que deseja e a empresa buscam suprir da 
melhor maneira possível, sem deixar que seus cliente procurem a concorrência. As empresas precisam 
sempre estar inovando com o auxílio de ferramentas para atrair a atenção dos clientes, como cartão fideli-
dade, SAC, CRM, tornando assim processos relacionais mais eficazes. Que fique claro o marketing usado 
de maneira correta atrai cliente, já se não acontecer o resultado será negativo eles vão se afastar. (SÁ, 
2016) 

METODOLOGIA 
No decorrer deste trabalho foi usada a metodologia bibliográfica, pois foram usadas aqui nessas conclusões 
baseada nas aulas, textos, e teorias já existentes. Não podemos deixar de esclarecer que um pouco de 
metodologia empiricia prevalece neste conteúdo trabalhado, portanto que vimos é que nem todos as organi-
zações possui o marketing de relacionamento, por fazer uma diferença positiva na econômia da empresa, 
notamos que por não usar o marketing provavelmente isso venha afetar a organização.  
 

DISCUSSÕES 
As organizações empresariais perceberam que o gerenciamento logístico e o alto grau de nível de serviço 
ao cliente pode ser considerado como diferencial competitivo. Desta forma, torna-se importante a prestação 
de um serviço de qualidade, sempre focando os resultados no bom atendimento ao cliente. À partir do mo-
mento em que as empresas tem a exata noção que o serviço ao cliente é um aspecto importante do negócio 
da empresa, novas perspectivas surgem e novas estratégias podem ser implementadas tomando-se como 
base a preocupação com o nível de serviço à ser prestado pela empresa. O gerenciamento da cadeia de 
suprimentos busca prestar um serviço com qualidade com o menor custo possível. As empresas que não 
otimizarem os seus processos logísticos terão maiores dificuldades no mercado em que estão inseridas. 
Através da logística é possível obter uma contribuição significativa para promover o crescimento do valor 
das suas ofertas, destacando-se a qualidade oferecida nos serviços.  

.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Chegamos a conclusão que as organizações buscam retorno positivo de seus clientes, mas falham em a-
primoramento de ferramentas que facilitam o relacionamento entre a empresa e o cliente, sabemos que 
algumas não utilizam de maneira correta o marketing de relacionamento por falta de treinamento, pois é 
necessário ter um aprimoramento no uso da ferramenta. 
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RESUMO 
Este trabalho teve a finalidade de elaborar um planejamento estratégico para a exploração de uma empresa de Espetos, 
formada pelos alunos do curso de administração, oportunidade em que se buscaram informações nos ambientes interno 
e externo ao local onde seria a atividade desenvolvida, com o fito de estabelecer as medidas a serem tomadas por seus 
integrantes. Assim, o planejamento estratégico, atrelado ao estudo e pesquisa quanto à aceitação dos espetos na feira 
do empreendedor da Instituição UNILAGO, em São José do Rio Preto - SP, fora o marco inicial, tendo como finalidade o 
alcance de sua eficiência e, ainda, eficácia quanto à produção dos espetos. Desta maneira, pode-se concluir que os 
resultados da pesquisa confeccionada foram essenciais para o direcionamento da atividade econômica, com a total 
aceitação do público alvo, presente no local do evento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento estratégico, espetos, Pesquisa de aceitação. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Segundo Oliveira (2008), “Planejamento Estratégico é o processo administrativo que proporciona sustenta-
ção metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa”. Dentre deste raciocí-
nio, a atividade empresarial teve, como marco inicial, a elaboração de um planejamento estratégico, confec-
cionado por meio de pesquisa de mercado, na qual fora possível estabelecer o menor custo possível para a 
produção dos espetos, com a escolha de fornecedores, bem como padronização da mão de obra, em espe-
cial, em relação ao tempo nela gasto ante à possível demanda. Ademais, teve o objetivo de identificar o 
nível de aceitação e consumo de espetos, com a demarcação de metas e determinação de cada etapa a ser 
cumprida. Portanto, partiu–se do princípio que planejar consiste em uma função primordial e inerente ao 
administrador e, consequentemente a hierarquia dentre os planejamentos traçados, com a ressalva de que 
a pesquisa de mercado figurou como crucial para alavancar o resultado do trabalho, que objetivava a consti-
tuição da empresa e sua exploração na feira do empreendedor, realizada na Instituição de Ensino UNILA-
GO, em São José do Rio Preto – SP. 
 

METODOLOGIA 
Para chegar aos objetivos desejados no presente projeto de pesquisa, foi elaborado um questionário com 
04 indagações, de forma a colher as mais diversas e possíveis informações por parte dos consumidores. E, 
após sua análise por meio de um método quantitativo, concluiu-se pela viabilidade e demanda do produto; 
avaliação da concorrência e dos possíveis fornecedores, com o oferecimento do melhor produto com o 
menor custo possível. 

 
DISCUSSÕES 

Com a pesquisa, pode-se concluir que todos os entrevistados consumiriam espetos e estavam dispostos a 
pagar pelo preço proposto e, consequentemente, com a diminuição do custo, o resultado lucrativo mais 
atraente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O produto foi aceito com sucesso pelo seu público alvo. Contudo, não se pode negar que a estratégia quan-
to à administração do tempo gasto no preparo do produto, bem como em relação à divisão e execução de 
tarefas, poderia resultar em um lucro mais satisfatório do que o constatado. 
 

REFERÊNCIAS 
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25. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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RESUMO 

Este trabalho teve a finalidade elaborar um planejamento estratégico para a exploração da empresa Lanche de Pernil e, 
para alcance de seu objetivo geral, os integrantes buscaram informações ao ambiente externo e interno, com o estabe-
lecimento das medidas a serem adotadas para sua melhor elaboração.  O estudo realizado sobre o planejamento estra-
tégico, que teve como ferramenta a pesquisa de aceitação de lanche de pernil, iniciou-se pela confecção de uma estra-
tégia na qual eficiência e eficácia seriam totalmente alcançadas, quando da realização da feira do empreendedor na 
Instituição de Ensino UNILAGO, em São José do rio Preto – SP, sendo voltada para a produção de lanches de pernil. 
Assim sendo, os seus integrantes foram norteados pelos resultados obtidos com a pesquisa de aceitação, oportunidade 
em que puderam se direcionar e posicionar em relação à meta almejada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento estratégico, Lanche de pernil, Pesquisa de aceitação. 

 

INTRODUÇÃO 
De acordo com (OLIVEIRA, 2009), “a empresa espera através da elaboração do planejamento estratégico, 
conhecer a melhor maneira de utilizá-lo para o alcance dos objetivos”. O presente trabalho visou como obje-
tivo identificar o nível de aceitação e consumo de lanches de pernil, razão pela qual os participantes confec-
cionaram um planejamento estratégico, traçando as metas e objetivos para cada etapa a ser seguida. Por-
tanto, o inicio foi pautado no princípio que planejar consiste em uma função essencial a todo administrador 
(Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar) e, consequentemente, a hierarquia quanto aos temas a serem tra-
tados também fora observada, com enfoque naquele. Assim, a pesquisa foi crucial para alavancar o restan-
te do trabalho, e o desenvolvimento de sua atividade na feira do empreendedor, realizada na Instituição de 
Ensino UNILAGO, em São José do Rio Preto - SP 
 

METODOLOGIA 
Com o intuito de alcançar informações mais satisfatórias e concretas para a realização deste trabalho, foi 
elaborado um questionário singelo, denominado “Pesquisa de Aceitação”, contendo quatro questões, objet i-
vando coletar dados dos possíveis consumidores. Foram entrevistadas 60 alunos, na própria instituição 
UNILAGO, sendo que, dentre eles, 63% era do sexo feminino e 37% do masculino, dentre os quais: 78% 
dos entrevistados responderam que consumiriam o produto, sendo que 73% admitiram a preferência pelo 
valor de R$ 5,00 para aquisição do combo do produto (Lanche de Pernil + Refrigerante 290ml), e 27% não 
questionaram o preço sugerido, qual seja, o de R$ 6,00. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O mundo está mais competitivo, gerando busca constante, por parte dos gestores, por inovações nos seus 
processos de organização e melhorias, produtos com diferencial de venda e, consequentemente, uma visão 
futura do negócio, fazendo do planejamento estratégico uma ferramenta primordial para estre prognóstico. 
Assim, a necessidade de desenvolvimento de uma empresa de “Lanche de Pernil” na feira do empreende-
dor, realizada na Instituição de Ensino UNILAGO, na qual os alunos do curso de Administração, por meio de 
sua criação tiveram a oportunidade de vivenciar as dificuldades empresariais presentes em nosso cotidiano. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dados obtidos foram analisados conforme percentual declinado para cada pergunta. Diante da viabilida-
de do negócio e aceitação do produto, chegou-se à conclusão que o produto deveria ser comercializado a 
um preço médio de R$ 6,00. 

REFERÊNCIAS 
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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado com intuito de mostrar a importância das campanhas de marketing social na divulga-
ção da doação de órgãos.  

PALAVRAS -CHAVE: Marketing social; Campanha; Doação de órgãos. 

 

INTRODUÇÃO 
O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo, mas, 
mesmo sendo referência estamos muito longe de comemorar esse resultado, pois as filas só aumentam, e o 
número de doadores não acompanham essa demanda. Para que haja equilíbrio entre demanda e oferta, é 
necessário que a doação de órgãos deixe de ser considerada um tabu e que o conhecimento do assunto 
seja mais aprofundando.  

METODOLOGIA 
Para a concretização desse trabalho foi realizada varias pesquisa sobre o tema Doação de Órgãos, Marke-
ting Social e campanhas de divulgações, em sites de ONGs, projetos sociais, vídeos de entrevista com mé-
dicos que coordenador da ala de transplantes, vídeos de campanhas vinculadas ao tema; entrevista em 
revistas e trabalhos realizados. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Acreditamos que a doação de órgãos é um ato de amor ao próximo, onde o doador tem que declarar em 
vida sua vontade e comunicar sua família. É preciso olhar sob o ponto de vista do paciente em fila de espe-
ra. Imaginemo-nos em seu lugar. Tente sentir a angustia de um dia após o outro, aguardando o telefone 
tocar com a possibilidade de um doador. Conviva com a deficiência de um órgão frágil, do qual depende sua 
vida e por muitas vezes, morrem enquanto se espera. Adicione-se a isso o sofrimento familiar. Por esse 
motivo, escolhemos esse tema tão delicado e importante, e vinculamos a ela a Marketing Social e suas 
campanhas, que são de suma relevância.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos então, que famílias que compreendem bem o diagnóstico de morte encefálica são mais favorá-
veis à doação de órgãos em comparação com as famílias que acreditam que a morte só ocorre após a pa-
rada cardíaca. Estas geralmente manifestam dificuldades em aceitar a condição de morte do ente querido. A 
divulgação e o esclarecimento são de fundamental importância para que a população possa criar uma 
consciência sobre a doação de órgãos, e os meios de comunicação têm um papel relevante nesse proces-
so. 

 

REFERÊNCIAS 
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RESUMO 
Hortas verticais apresentam como principal característica o fato de poderem ser penduradas ou fixadas em estruturas 
verticais, por exemplo na parede das casas, com o objetivo de otimizar o espaço de plantação.. O estudo foi desenvol-
vido entre fevereiro e junho de 2016 e instalado na área do departamento de Engenharia Agronômica da União das 
Faculdades dos Grandes Lagos UNILAGO, São José do Rio Preto- SP. A horta vertical foi elaborada em estrutura com-
posta por palete e cano de PVC. Foram plantadas as seguintes espécies: Alecrim, Coentro, Manjericão, Salsa, Ceboli-
nha, Hortelã e Jiló. Foram realizadas avaliações de custo da estrutura e custo com manutenção, também foram avalia-
dos os períodos entre a semeadura e a germinação das culturas. Foram estabelecidas recomendação de manejo e 
condução da horta vertical. 
 
PALAVRAS-CHAVE: palete, sustentabilidade, condimentos. 

 

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, a prática do cultivo do próprio alimento vem se popularizando, Devido à vários aspectos 
como alimentação saudável no consumo de comida fresca, a  interação com a família e em uma época de 
crise econômica até mesmo o preço dos alimentos(MAGUIRE,2014). Este mesmo autor acredita que a pro-
dução do alimento para consumo próprio não soluciona as questões financeiras, mas é satisfatório o enor-
me prazer proporcionado em comer algo que você mesmo plantou, e ainda poder transmitir essa cultura 
para futuras gerações. 

 
METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido entre fevereiro e junho de 2016 e instalado na área do departamento de Enge-
nharia Agronômica da União das Faculdades dos Grandes Lagos UNILAGO, São José do Rio Preto- SP. A 
horta vertical foi elaborada em estrutura composta por palete e cano de PVC. A origem do material utilizado 
para compor a estrutura foi por doação de material que se encontrava sem uso. Para suporte das mudas 
foram utilizados aproximadamente 1,5m de cano de PVC, com 150mm de diâmetro. Foi utilizado substrato 
composto por 62,25% de matéria orgânica, 37,75% de cinzas, umidade à 49,80% e pH de 6,2. Foram plan-
tadas as seguintes espécies: Alecrim (Rosmarinus officialis), Coentro (Coriandrum sativum), Manjericão 
(Ocimum bacilicum), Salsa (Petroselinum hortense), Cebolinha (Alium fistulossum), Hortelã (Mentha arven-
sis) e Jiló (Solanum gilo).  As espécies foram semeadas no dia 8 de março diretamente no substrato em 
bandeja de  mudas de plástico com 84 células e foram transplantadas no recipiente final 22/05/2016. Foram 
realizadas avaliações de custo da estrutura e custo com manutenção, também foram avaliados os períodos 
entre a semeadura e a germinação das culturas. Foram estabelecidas recomendação de manejo e condu-
ção da horta vertical. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O plantio de hortas em pequenos espaços é uma alternativa para pessoas que não possui espaço suficiente 
em sua casa ou apartamento, mas para o devido desenvolvimento das plantas é preciso reservar um local 
onde haja sol e luminosidade por um período diário mínimo. Assim nesse intuito informativo e didático é que 
se desenvolve este estudo que objetiva a recomendação de estrutura sustentável e harmoniosa para horta 
vertical, bem como estabelecer recomendação de espécie de hortaliças e condimentos suportados pela 
estrutura e técnicas de manejo adequadas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que para o fim a que se propôs, a estrutura correspondeu e pode ser recomendada paraorna-
mentação de local desprovido de espaço. Com exceção do jiló, que inicia sua colheita com aproximadamen-
te 80 a 100 dias após a semeadura as demais hortaliças são espécies de rebrota. 
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RESUMO 
 

As pastagens representam a principal e mais barata fonte de alimentos para os ruminantes, mas nem sempre são ma-
nejadas de forma adequada, muitas vezes devido à falta de conhecimento sobre suas condições fisiológicas de cresci-
mento e composição nutricional (COSTA, 2004). Este estudo objetivou realizar pesquisa qualitativa e quantitativa, abor-
dando os procedimentos adotados para implantação, manejo e condução de duas culturas de forrageiras, sorgo e piatã. 
Foram realizadas aplicações de dois adubos formulados e realizadas avaliações de componentes de produtividade de 
pastagens como altura e produção de matéria verde e seca. Conclui-se que em teor de água em matéria verde e seca 
quando houve aplicação do adubo NPK 16-16-16 obteve-se maior rendimento, em relação a aplicação do adubo NPK 
10-10-10. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Forrageiras, adubo, eficiência. 

 

INTRODUÇÂO 
Plantas forrageiras podem ser definidas como todas aquelas consumidas por herbívoros e, por isso, abran-
gem variada gama de gêneros e espécies, desde herbáceas até arbustivas (PEREIRA et al., 2001). Houve, 
portanto, um aumento da eficiência, sem alterar a área de pastagem utilizada. Essa eficiência na conversão 
de pastagem em produtos animais é fruto, tanto do melhoramento animal, como das pastagens e fez do 
Brasil o segundo maior produtor e, desde 2004, o maior exportador de carne bovina no mundo. 

 

METODOLOGIA 
 O estudo foi desenvolvido junto ao Departamento de Agronomia da Unilago durante o primeiro se-
mestre de 2016. A semeadura foi realizada no dia 08 de março, utilizando  a técnica da semeadura a lanço. 
A área  a ser plantada foi dividida em quatro partes iguais, de 6m

2
, constituindo duas parcelas para receber 

o tratamento 1 e duas parcelas para receber o tratamento 2, sendo o tratamento 1 300kg/ha de NPK 10-10-
10 e o tratamento 2 300kg/ha de NPK 16-16-16. A irrigação foi feita apenas no dia da semeadura. Foram 
realizadas avaliações de altura de plantas, número de folhas, matéria seca e matéria verde. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A produção de bovinos de corte no Brasil tropical é realizada, essencialmente, sobre pastagens destinadas 
à produção de leite. Em 1995, 153 milhões de bovinos eram criados em 178 milhões de hectares. Em 2006, 
segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), eram 170 milhões de cabeças em 172 milhões de hectares 
de pastagens, das quais cerca de 120 milhões de hectares são pastagens cultivadas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após 40 dias da semeadura, foi realizada avaliação de matéria verde e máteria seca. As parcelas que rece-
beram 300 kg/ha de NPK 16-16-16 apresentaram maior porcentagem em matéria seca em relação às plan-
tas das parcelas que receberam 300kg/ha de NPK 10-10-10. 
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RESUMO 
 

As curvas de nível são utilizadas como boas práticas na agricultura, podem ser locadas em campo com uso de instru-
mentos rudimentares ou com aparelhos de precisão. Os processos mais utilizados são: locação com esquadros, loca-
ção com nível de mangueira, locação com nível de precisão e locação com teodolito. Este estudo objetivou avaliar da-
dos coletados na Fazenda extensão e ensino das Faculdades UNILAGO, quanto a textura do solo, tipo de declividade e 
análises para correção do solo. O estudo foi realizado em uma área de 36 ha da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Exten-
são da Faculdade UNILAGO, localizada em Ruilândia distrito do município de Mirassol, SP. A fazenda está inserida na 
Bacia do Rio Ribeirão Fartura. A área fazenda possui declividade superior a 8%, relevo classificado como ondulado e o 
solo possui textura média. 

 
PALAVRAS-CHAVE: pastagem, Brachiaria, mapas de aplicação. 

 

INTRODUÇÂO 
O relevo do Brasil tem formação muito antiga e resulta principalmente de atividades internas do planeta 
Terra e de vários ciclos climáticos. A erosão, por exemplo, foi provocada pela mudança constante de climas 
úmido, quente, semi-árido e árido. Os processos mais utilizados para coleta de dados a campo são locação 
com esquadros, locação com nível de mangueira, locação com nível de precisão, locação com teodolito e os 
sitemas de posicionamento geográfico também podem ser uma ferramenta muito útil. 
 

METODOLOGIA 
 O estudo foi realizado em uma área de 36 ha da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fa-
culdade UNILAGO, localizada em Ruilândia distrito do município de Mirassol, SP. Com latitude 20°1‟S e 
longitude 49°51‟W, clima é caracterizado como temperado com temperaturas media anuais de 22C° e pre-
cipitação aproximada de 97 mml (CIIAGRO).  Com predominância de solo Argissolo Vermelho Amarelo 
(EMBRAPA, 2016). A fazenda está inserida na Bacia do Rio Ribeirão Fartura. O levantamento topográfico 
para geração de mapas de curvas de nível foi feito utilizando - se o sistema de navegação GPS (Global 
Positioning System) da marca GARMIM ETREX 19 , com precisão de 12 - 13m. A partir dos dados altimétri-
cos foi gerado um modelo das curvas de nível no software AutoCad®. Para classificar a declividade (D) do 
relevo da fazenda foram medidas as Equidistâncias (∆h) entre as curvas e a Distância Horizontal (d) da 
mesma (EMBRAPA, 2016). Para avaliar a textura e fertilidade do solo foram coletadas 40 amostras de 0- 
20cm em duas ares diferentes, denominadas talhão 1 e 2. O equipamento para coleta foi a Sonda, modelo 
S-80, com capacidade coletar amostras de solo até 80cm e enviada para análise em laboratório. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para sistematização de áreas em cultivos agrícolas a execução de terraceamento é decisiva para o sucesso 
do cultivo em áreas íngremes. Para planejamento do terraceamento da área é necessário realizar a coleta 
de dados à campo e o processamento posterior (CARVALHO, 2016). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os métodos e técnicas utilizados no presente trabalho e levando-se em conta os resultados 
obtidos, conclui-se que: A área fazenda apresentou declividade superior a 8% em alguns pontos, permitindo 
a classificação de seu relevo como ondulado. Portanto, há a necessidade de novas demarcações de curvas 
de nível; Textura do solo foi classificada como sendo de textura média, necessitando de técnica de manejo 
para conservação do solo. 
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CARVALHO, P. J - PEDOLOGIA FÁCIL. Disponível em :<http://pedologiafacil.com.br/textura.php>. Acesso 
em 24 de maio de 2016 
EMBRAPA, Carta de solos do Estado do Parana, atualização 2006. Disponível 
https://mapoteca.cnps.embrapa.br/downloag/obj/ok1262.pdf. Acesso em 31 de maio 2016. 
 

http://pedologiafacil.com.br/textura.php
https://mapoteca.cnps.embrapa.br/downloag/obj/ok1262.pdf


 

 

RELAÇÕES ENTRE O USO DO SOLO, TOPOGRAFIA E FERTILIDADE 

HONORATO, C., COSTA, D. K. S. DA; NUNES, L.H.; POSTIGO, R.; Discentes do curso de Enge-
nharia Agronômica – UNILAGO. 
 

PERSEGIL, E.; BERTOLIN, D,C.; Docentes do curso de Agronomia, União das Faculdades dos 
Grandes Lagos – UNILAGO. 
 

RESUMO 
 

No Brasil existem mais de 100 milhões de hectares com pastagens cultivadas, e estimativas de pastagens degradadas 
variam de 50 a 80%, para os biomas Cerrado e Floresta Tropical. O objetivo deste estudo foi avaliar a fertilidade do solo, 
com o intuito de verificar a necessidade de realização de correção e adubação com elaboração de mapas por aplicação 
geoestatística para a implantação de forrageira (Brachiaria brizantha cv. Marandu). Este estudo foi desenvolvido de abril 
a maio de 2016 na União das Faculdades dos Grandes Lagos, Unilago, no Sitio Brasil, área rural localizada em Ruilân-
dia distrito de Mirassol - SP. A área total foi dividida em grides e foram realizadas amostragens de solo para saber qual 
a necessidade de correção e adubação dos grides área onde será implantada a Brachiaria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pastagem, Brachiaria, mapas de aplicação. 

 

INTRODUÇÂO 
A agricultura brasileira experimentou grande desenvolvimento durante 100 anos obtendo aumentos signifi-
cativos na produtividade de grande número de culturas. Um dos componentes mais importantes para esse 
desenvolvimento da agricultura da produtividade agrícola, sem esquecer os fatores de produção foi a pes-
quisa em fertilidade de solo e suas inovações.  
 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido entre abril e maio de 2016 em área do Departamento de Agronomia da UNILAGO 
no Sitio Brasil, área rural localizada em Ruilândia distrito de Mirassol - SP.  A área total estudada, encontra-
se com pastagem de Brachiaria decumbens, em pastejo contínuo. A área total foi dividida em áreas meno-
res, e foram coletadas 20 subamostras com profundidade de 0 – 20 cm para a composição de 01 amostra 
composta zona de manejo, denominadas de talhão 01 e talhão 02. Para a coleta das amostras de solo foi 
utilizado um Trado Sonda, uma marreta e um balde plástico, após a coleta das amostras as mesmas foram 
misturadas e identificadas em embalagem própria para serem enviadas ao laboratório. Foram realizadas as 
análises de macronutrientes, micronutrientes e físicas nas amostras dos dois talhões. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo os dados de FAO cada tonelada de fertilizante mineral aplicado em um hectare, de acordo com 
princípios que permitam sua máxima eficiência equivale à produção de quatro novos hectares sem aduba-
ção (CAMARGO, 2016). Presume-se que cerca de 70% dos solos cultivados no Brasil apresentam uma ou 
mais limitação séria de fertilidade, mas através dos conhecimentos gerados pela pesquisa de fertilizantes do 
solo aparentemente improdutivos podem se tornar-se destacados produtos de alimentos (IBGE, 2016). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base na análise química das amostras do solo e nos parâmetros descritos no Boletim Técnico 100 
(RAIJ, 1997), foram realizadas as interpretações e definidas as doses corretivas e de fertilizantes a serem 
aplicadas mo Talhão 01 e 02 da propriedade. Foi possível estabelecer a seguinte recomendação: Talhão 01 
- Calagem 0,98 ton/ha,  e adubação sugerida, Superfosfato Triplo (SFT) 41 % P2O5 146,3 kg/ha, Óxido de 
Zinco (Zno) 50% 4kg/há e para a cobertura Nitrato de Amônio 32 % (N) 125 kg/ha. Talhão 02: Calagem 1,12 
ton/ha, adubação sugerida, SFT 195,1 kg/ha, ZnO 4 kg/ha e para a cobertura Nitrato de Amônio 32 % (N) 
125 kg/ha.  
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RESUMO 
A horta vertical é uma técnica a ser adotada em locais que dispõem de pouco espaço disponível para manutenção de 
hortas convencionais e que possuem condições climáticas que permitem o cultivo de hortaliças. O cultivo de hortaliças 
em espaço reduzido tem se tornado prática comum em ambientes urbanos. Esses tipos de hortas verticais, são uma 
excelente alternativa para quem deseja aliar charme a ambientes pequenos, proporcionando um aumento de áreas 
verdes especialmente em centros urbanos, além da possibilidade do consumo de alimentos de origem conhecida e 
conduzido em sistema orgânico, o que colabora para a redução dos gastos agrícolas (ABH, 2007). 
O estudo objetivou a recomendação de estrutura sustentável e harmoniosa para horta vertical, bem como o estabeleci-
mento de recomendação de espécies de hortaliças e condimentos suportados pela estrutura e técnicas de manejo ade-
quado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: permacultura, hortaliças, reciclagem. 

 
INTRODUÇÃO 

A Horta Vertical é um projeto inovador, testado e aprovado, que pretende difundir a técnica de cultivo orgâ-
nico em regiões urbanas onde há pouco espaço disponível para manutenção de hortas convencionais, sen-
do necessário o aproveitamento do espaço vertical. A técnica desenvolvida dispensa a necessidade de can-
teiros de terra, embora não dispense o uso de terra como substrato. Não se trata de hidroponia cujo sistema 
de plantio depende de adubação química que é incompatível com o sistema orgânico de cultivo (ABH, 
2007). 
O sistema de hortas verticais permite que famílias de regiões urbanas produzam suas próprias hortaliças e 
legumes com economia, higiene e satisfação, pois, além de tudo, trata-se de uma atividade verdadeiramen-
te gratificante (ABH, 2007). 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido entre fevereiro e maio de 2016 em área do departamento de agronomia da UNI-
LAGO. A horta vertical foi composta por caixotes de uva, paletes, pregos e ganchos. O material utilizado 
para compor as estruturas foi madeira. Para suporte das mudas foram utilizados 5 caixotes de uva modifi-
cados. O substrato utilizado foi composto por casca de pinus triturada e compostada, fibras naturais enri-
quecidas com matérias orgânicas selecionadas. Foram semeadas as seguintes espécies: Alface (Lactuca 
sativa), cebolinha (Allium schoenoprasum), salsa (Petroselinum crispum), rúcula (Eruca sativa), couve de 
folha (Rassica oleracea var. sabellica), almeirão (Cichorium intybus), coentro (Coriandrum sativum). A se-
meadura das espécies ocorreu em 11 de abril. Foram realizadas avaliações de custo da estrutura com ma-
nutenção, também foi avaliado o período entre a semeadura e germinação das culturas, e também estabe-
lecidas recomendações de manejo (irrigação, adubação, reposição, exposição ao sol) e condição da horta 
vertical. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
As hortas verticais representam um modelo de sustentável de produção do próprio alimento em domicílio, 
com aproveitamento de pequenos espaços para a produção e também para ornamentação. Neste contexto, 
a utilização de estrutura produzida utilizando-se componentes recicláveis condiz com o propósito de susten-
tabilidade. De acordo com Sachs (2008) toda a ação que se volta para o desenvolvimento deve passar por 
cinco etapas que são social, econômica, ecológica, cultural e espacial. Estas considerações corroboram 
com a ideologia de implantação de uma horta vertical. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A estrutura proposta apresentou resistência e suportou o peso dos vasos e as adversidades climáticas a 
que foi submetida, como sol e chuva. Os caixotes de uva também se mostraram recomendáveis para as 
espécies de hortaliças e condimentos como: Alface, cebolinha, coentro, salsa, rúcula, couve e almeirão. A 
estrutura desenvolvida neste estudo, além de ser econômica e sustentável é recomendada por ocupar pou-
co espaço. 
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RESUMO 
O estudo teve como finalidade desenvolver e apresentar características em relação à fisiologia e manejo de duas espé-
cies de plantas forrageiras, conhecidas popularmente como Piatã e Paiaguás. Para o início do trabalho foram analisa-
dos pontos específicos, como o lugar onde seria feito a semeadura das cultivares, análise de solo, verificação das con-
dições climáticas da região para saber se seriam favoráveis a cultura, aspectos ambientais como água e sol e o tipo de 
semente que seria usada. As cultivares de Brachiaria brizantha implantadas no projeto foram a BRS Piatã a Paiaguás. 

Para o início da semeadura foram estaqueadas quatro parcelas totalizando uma área de 16m
2
 e após a semeadura foi 

aplicada uma dose de duas formulações de adubos com base em nitrogênio, fósforo e potássio em delineamento expe-
rimental. Foram avaliados parâmetros produtivos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: semeadura, cultivares, adubação, pastagens. 

 

INTRODUÇÃO 
O Brasil tem cerca de 172 milhões de hectares destinados a pastagem, com diferentes níveis de produtivi-
dade que em geral são desconhecidos mesmo no próprio setor de agronegócios. Atualmente, as pastagens 
são consideradas a principal e mais barata fonte de alimentação dos ruminantes, porém muitas vezes não 
são manejadas de forma adequada e um dos motivos para tal acontecimento é a falta de conhecimento 
sobre suas condições fisiológicas de crescimento e composição nutricional (COSTA, 2004). 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma divisão da área de 16 m

2
 em quatro parcelas. Duas parcelas foram semeadas com capim 

piatã e as outras duas com capim paiaguás. Após a semeadura foi feita uma irrigação da área e no dia se-
guinte uma adubação com o composto NPK nas seguintes formulações (10-10-10 e 16-16-16), manualmen-
te. Depois de realizados esses processos e após um período curto de chuvas, foram avaliadas a altura das 
plantas e coletadas 10 touceiras de cada parcela para pesagem em laboratório. Elas foram inseridas em 
uma estufa e ficaram lá até obter certa estabilidade na pesagem, podendo assim ser medido e calculado o 
índice de matéria seca de cada planta coletada. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Segundo Nascimento Júnior (1986), os fracassos quantos a persistência de plantas forrageiras são possi-
velmente, devido a não observância do comportamento fisiológico das espécies em uso. Considerando-se 
que 60% da área agrícola do país é ocupada com pastagens, que grande parte dessas áreas encontram-se 
em estágio de degradação ou degradadas e que o país, através do manejo adequado, consegue reduzir a 
área ocupada com pastagens e ao mesmo tempo aumentar o rendimento da produção de gado, estudos 
relacionados à práticas que possibilitem a produção de pastagem com maior rendimento são muito impor-
tantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se, nas condições experimentais deste estudo, que a combinação do formulado NPK 16-16-16 no 
capim Paiaguás possibilitou menor rendimento tanto em índice de matéria verde quanto em matéria seca, 
apresentando níveis abaixo das demais combinações, enquanto que, o mesmo cultivar combinado com a 
formulação de NPK 10-10-10 apresentou os maiores níveis de matéria verde (0,0129 g/touceira) e índice de 
matéria seca (0,026 g/touceira) podendo indicar que há maior possibilidade dessa combinação permitir mai-
or incremento de matéria seca por hectare. A cultivar Piatã apresentou níveis maiores de matéria verde em 
relação à cultivar Paiaguás, e maior índice de matéria seca com aplicação da formulação 10-10-10 (NPK). 
Isso implica que ambos os cultivares tiveram melhores índices relacionados à matéria seca com a formula-
ção de NPK 10-10-10. 
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RESUMO 
Considerando o crescente interesse das pessoas em consumir alimentos frescos e saudáveis, o cultivo de hortas em 
ambiente doméstico torna-se uma boa opção para quem possui locais ociosos e está interessado em produzir hortaliças 
para consumo próprio. A estrutura proposta neste estudo é composta por partes de bambu e o substrato utilizado é 
composto por terra e esterco bovino. O estudo foi desenvolvido entre fevereiro e junho de 2.016. Foram realizadas ava-
liações de custo da estrutura e custo com manutenção. As espécies propostas se adaptaram à estrutura, que suportou o 
peso das regas, com todos os nichos com substrato e espécies plantadas sem ceder. Também foram avaliados 3 tipos 
de irrigação para horta vertical. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bambu, Irrigação, Hortaliças. 
 

INTRODUÇÃO 
Considerando o crescente interesse das pessoas em consumir alimentos frescos e saudáveis, o cultivo de 
hortas em ambiente doméstico torna-se uma boa opção para quem possui locais ociosos e está interessado 
em produzir hortaliças para consumo próprio, com isso, é possível aproveitar espaços vazios de corredores, 
varandas, sacadas e quintais para produzir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, para o consumo 
familiar (FILGUEIRA, 2008; IAC, 2014).O estudo objetivou a recomendação de estruturas sustentável e 
harmoniosa para horta vertical, bem como estabelecer recomendação de espécies de hortaliças e condi-
mentos suportados pela estrutura e técnicas de manejo adequada. 

 
METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido entre fevereiro e junho de 2.016. A estrutura é composta por partes de bambu, O 
substrato utilizado é composto por terra e esterco bovino. Foram plantadas as seguintes espécies: (almeirão 
(Cichorium intybus), cebolinha (Allium fistulossum), espinafre da nova Zelândia (Tetragonia tetragonoides), 
hortelã (Mentha arvensis), morango (Fragaria x ananassa Duch), rúcula (Eruca sativa) e salsinha (Petroseli-
um crispum). As espécies rúcula, almeirão, espinafre e salsinha foram semeadas diretamente no recipiente 
final, e a semeadura das espécies rúcula, almeirão, espinafre e salsinha foi realizada em 28/03/2016, e a 
germinação foi em 6 dias, e as espécies morango, cebolinha e hortelã foram plantadas por mudas direto no 
recipiente final.   

 

DISCUSSÕES 
O investimento total para a estrutura proposta é de R$48,00. Para a irrigação foram propostas três alternati-
vas, sendo a primeira fazer a rega de maneira convencional, a segunda opção conta com um sistema de 
irrigação inovador composto por uma bomba d‟água e um programador de tempo, distribuindo uma man-
gueira que passa por todos os nichos da estrutura e um recipiente, custo para o investimento de R$184,00 e 
a terceira opção é um sistema de irrigação com sensor de umidade e um gotejador, este sensor libera a 
passagem de água quando o solo estiver seco, custo de investimento de R$560,00. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As espécies se adaptaram a estrutura, e ao clima da região. O uso esterco de gado é recomendável, pois 
dispensa a reposição de nutrientes em forma de adubo ou fertilizante químico. A estrutura suportou o peso 
das regas, com todos os nichos com substratos e espécies plantadas sem ceder. 
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RESUMO 
Este projeto teve como objetivo principal usar a horta vertical, como forma de fornecer uma alimentação saudável, de 
fácil acesso e manuseio devido sua estrutura removível, visto que hoje em dia encontram-se pessoas com rendas muito 
baixas, espaços pequenos e alimentação de má qualidade. Também foi priorizada a estética, sendo que a estrutura 
além de suprir necessidades alimentares pode ser usada como artigo de decoração. 
 
Palavras-chave; Horta vertical; alimentação, fácil manuseio. 

INTRODUÇÃO 
De acordo com Clemente et al. (2012), grande parte da população acredita que para terem uma horta em 
casa é preciso de um quintal grande e possuir muito tempo disponível, pelo contrário, pode-se fazer uma 
horta vertical em casa com materiais de baixo custo ou até mesmo reciclável.  Hortas verticais são estrutu-
ras que apresentam como principal característica, o fato de poderem ser fixadas em estruturas verticais 
utilizando o mínimo de espaço. As hortas verticais têm sido adotadas pela arquitetura e pelo paisagismo, 
devido a sua praticidade e funcionalidade da construção e manutenção, e claro com a intenção de gerar um 
ambiente mais agradável e aconchegante para os moradores. O objetivo é apresentar as hortas verticais 
como possibilidade de produção de hortaliças sem defensivos químicos, cultivando produtos mais saboro-
sos, durante o ano todo, com estrutura de fácil instalação e manutenção, melhor ergonomia e economia de 
espaço. Também visa contribuir na alimentação saudável dos moradores, proporcionando uma forma de 
terapia para quem a cultiva.  

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido entre fevereiro e junho de 2016 e foi instalado na área do departamento de En-
genharia Agronômica da UNILAGO, São José do Rio Preto – SP. A estrutura da horta vertical foi composta 
por 08 ripas de 2,5 m, 03 de 1,5m, 11 bambus de 2m, 01 mangueira 26m, 07 vasos, 01vergalhão de 1,5m e 
01 rolo de arame de 12m. O material utilizado para compor a estrutura foi conseguido em lojas de materiais 
de construção (ripas, vergalhões, porcas, vasos e rosca infinita) e o bambu extraído de área rural. O subs-
trato utilizado foi comercial composto por turfa, vermiculita, calcário dolomítico, gesso agrícola e fertilizantes 
NPK (traços), pH 5,5. Foram plantadas as seguintes espécies: hortelã (Mentha spicata), cebolinha (Allium 
schoenoprasum), salsa (Petroselinum sativum), tomate cereja (Solanum lycopersicum), manjericão (Oci-
mum basilicum L), pimenta (Capsicum sp) e rúcula (Eruca sativus mill). As espécies cebolinha e rúcula fo-
ram parcialmente semeadas em tubetes e diretamente no recipiente final e as espécies, salsinhas, tomate 
cereja, pimenta e manjericão foram semeados em tubetes, a hortelã foi retirada muda de um canteiro isola-
do e depois foram transplantadas para o recipiente final. A  semeadura das espécies tomate cereja, pimen-
ta, manjericão, cebolinha e rúcula e salsinha foi realizada no dia 02 de maio de 2016. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
É possível cultivar hortaliças sem ter um quintal grande, muito tempo disponíveis, ou até mesmo uma pare-
de para fixar uma estrutura. Essa estrutura visa à resistência tanto em adversidades climáticas como ventos 
e chuvas, como também transporte e manuseio.  A horta vertical projetada neste estudo se revelou ser um 
modelo de fácil manejo, permitindo ser transportada de um lugar para outro, sem grande dificuldade, devido 
a sua flexibilidade. A capacidade de Hortaliças que a horta pode produzir demonstra que os gastos com a 
estrutura, sementes, irrigação serão pagos em decorrer de aproximadamente seis meses, ou seja, concluiu-
se que horta além de pagar todos seus custos envolvidos pode torna-se um investimento, possibilitando não 
somente a praticidade no cultivo de hortaliças mais aumento sua produtividade em larga escala. O projeto 
apresenta uma estética agradável, tornando até um possível projeto para decoração de ambientes ou culti-
vo de flores. As espécies plantadas nesse projeto as que mais se desenvolveram foram à hortelã, rúcula, 
salsinha e manjericão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A estrutura do projeto foi inicialmente elaborada, com vasos plásticos, porém ao ser executado observou-se 
que era possível a inclusão de matérias recicláveis e de fácil acesso. 
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RESUMO 

Bauhaus foi considerada a maior escola do modernismo no século XX, com professores que idealizavam a arte com 
ofício. Walter Gropius, fundador da Bauhaus em 1919, tinha como objetivo formar e preparar alunos para serem desig-
ners na indústria. Acreditava que a utilização dos maquinários não fariam dos trabalhos dos artesãos mecanizados, mas 
seria uma ferramenta para melhoria de seus esforços aumentando também, a produção para atender a demanda. Entre-
tanto, seus cursos visavam o contato com diversos tipos de disciplinas, proporcionando aos alunos a oportunidade de 
serem artistas criativos e especializados. Seus objetos e projetos eram baseados no funcionalismo, acrescentando nas 
cidades novas artes com forma e função. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ESTANDARDIZAÇÃO, INSDÚSTRIA, FUNCIONALISMO, DESIGN. 

 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho vem apresentar a adaptação industrial da escola Bauhaus, que foi a maior escola moderna de 
artes e ofício. Serão apresentadas as temáticas em torno do tema e sua exemplificação baseada no funcio-
nalismo: forma segue a função (ARANTES, 1995; BRUNA, 2000; MONTANER, 2002). 

 
METODOLOGIA 

Método escolhido: Qualitativo, que se caracteriza pela qualificação dos dados coletados, durante a análise 
do problema. 
 

DISCUSSÕES 
Expor a importância e a relevância que possui a maior escola do modernismo do século XX (Bauhaus), na 
arquitetura e no design. A fim de estabelecer conhecimento sobre os métodos de ensino adotados pela 
escola e como eles, mudaram a produção industrial de seu tempo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, este trabalho chega à conclusão de que Bauhaus foi uma escola de artes, que se utilizou da 
indústria para transformar o modo de viver e pensar da sociedade do século XX. Os seus conceitos ideo-
lógicos como, o funcionalismo com o design na indústria, a produção de objetos em massa, deu-se início 
a era modernista, mudando o trajeto da história da arte. Onde até hoje, impacta nossas vidas. 
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RESUMO 

Os exames laboratoriais são ferramentas utilizadas pelos profissionais médicos, principalmente, para diagnosticar e 
avaliar o estado fisiológico de um paciente. Diante disso, este trabalho buscou elaborar uma revisão narrativa sobre a 
importância dos exames laboratoriais. A pesquisa foi desenvolvida por meio de consultas de trabalhos publicados na 
base de dados Scielo. De acordo com o material analisado, os exames laboratoriais são fundamentais para o diagnósti-
co, o prognóstico e o acompanhamento da terapia de várias doenças. Os exames laboratoriais, quando bem executa-
dos, auxiliam na prevenção de doenças, proporcionam um acompanhamento do paciente, gera dados epidemiológicos e 
contribuem para um diagnóstico mais eficaz. Entretanto, para que o resultado do exame possa ser confiável, todas as 
fases de realização dos testes, devem ser conduzidas seguindo o rigor técnico necessário para garantir a segurança do 
paciente e resultados exatos.  

PALAVRAS-CHAVES: Controle da qualidade; Diagnóstico clínico, Melhoria da qualidade e Gestão laboratorial 

INTRODUÇÃO 

A medicina com base em evidencias é um dos principais métodos para a condução dos testes a serem usa-
dos para determinados diagnósticos (CAMPANA; OPLUSTIL; DE FARO, 2011). Um exame é adequado 
quando é efetivo e indicado, não caro e disponível para as pessoas adequadas. Ao solicitar um exame, é 
indispensável à consideração de seu custo/benefício, ou seja, se o teste será benéfico para o diagnóstico, 
prognóstico ou tratamento. De outro modo, o exame pode ter um gasto inútil, elevar a possibilidade de resul-
tados falsos positivos, iniciar outras investigações e produzir alterações na terapia, demora no diagnóstico 
ou aumento da estadia hospitalar. Considerando esses aspectos, o presente trabalho buscou elaborar uma 
revisão narrativa sobre a importância dos exames laboratoriais. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de consultas de trabalhos publicados na base de dados eletrônico 
Scielo. Foram selecionados trabalhos publicados em língua portuguesa e inglesa no período de 2009 a 
2016, utilizando como descritores: controle da qualidade, indicadores da qualidade, diagnóstico clínico, me-
lhoria da qualidade e gestão laboratorial. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As principais metas de um laboratório clínico são expandir as melhores práticas, diminuir a instabilidade, 
aumentar a confiança dos testes para a conduta médica, elevar a qualidade no amparo a saúde e a facilida-
de de se propagar e aprimoramento profissional, contribuir com pesquisas clínicas e, por fim, favorecer a 
relação custo-efetividade do diagnóstico (CAMPANA; OPLUSTIL; DE FARO, 2011). Para atender correta-
mente a todas essas necessidades, os processos no laboratório necessitam, portanto, estar alinhados. Em 
relação a resultados exatos e precisos, todas as fases do processo de análises clínicas (pré-análise, análise 
e pós-análise) precisam estar padronizadas e desempenhando de modo esperado para assegurar resulta-
dos clinicamente corretos (BERLITZ, 2010). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o levantamento, os danos causados por erros na execução dos exames laboratoriais afetam 
as decisões clínicas, o diagnóstico correto, o prognóstico e consequentemente a terapêutica. Uma vez soli-
citado, o exame laboratorial deve fornecer informações válidas a respeito da atual situação fisiológica do 
paciente, com isso é dever do laboratório assegurar que este resultado seja condizente com a realidade.  
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RESUMO 
Teníase é uma doença parasitária causada por helmintos gênero Taenia.Trata-se de um helminto de ampla distribuição 
mundial que é transmitido por meio do consumo de carne mal passada ou crua de bovinos e/ou suínos contaminadas 
por cisticerco. Devida importância clínica e epidemiológica deste helminto, este trabalho buscou elaborar uma revisão 
narrativa sobre os casos de teníase relatados no Brasil. Foram selecionados oito artigos publicados no Scielo entre o 
período de janeiro a setembro de 2016. Por não se tratar de uma doença de notificação compulsória, o número de arti-
gos que abordavam o tema foi escasso. De acordo com o material selecionado, a frequência de casos de teníase no 
Brasil é de 5% no Mato Grosso do Sul, 4,5% na Bahia e 2,8% no Sergipe. As diferentes taxas de infeção por Taeniaen-

contradas neste trabalho podem estar associadas aos hábitos alimentares de cada região. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Teníase, Taenia, epidemiologia e infecção por cestoides. 

 

INTRODUÇÃO 
A teníase é uma doença parasitária causada pelas espéciesTaeniasaginata e Taeniasolium. O homem é 
infectado ao ingerir carne crua ou mal passada de bovino e/ou suíno contaminadas por cisticerco (AMATO, 
2008)Considerando a importância clínica e epidemiológica desta parasitose, este trabalho buscou elaborar 
uma revisão narrativa sobre os relatos de casos de teníase no Brasil. 
 

METODOLOGIA 
O levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados Scielo no período de janeiro a setembro de 
2016. Foram selecionados somente trabalhos pulicados entre os anos de 2006 a 2016,na língua portuguesa 
ou inglesa e que abordavam a teníase no Brasil. As palavras-chave utilizadas durante a pesquisa foram: 
teníase, Taenia, infecção por cestoides e epidemiologia. Foram excluídos da análise os artigos que não 
abordavam a teníase no Brasil, aqueles publicados anteriormente ao no de 2006 e os trabalhos que abor-
davam cisticercose. 

DISCUSSÃO 
Por não se tratar de uma doença de notificação compulsória, o número de relatos encontrados foi escasso. 
Durante o levantamento foram encontrados 122 artigos utilizando os descritores selecionados. Entretanto, 
ao analisar estes artigos, somente oito não apresentavam os critérios de exclusão, e por isso, estes foram 
selecionados para elaborar esta revisão. De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, a frequência 
de infecção por Taeniasp foi maior no Mato Grosso do Sul (5%) (NERES,2014), seguido da Bahia 
(4,5%)(SANTOS,2014), e Sergipe (2,8%)(GENIL,2012). Segundo Neres (2014), no Mato Grosso do Sul e na 
Bahia a frequênciade infecção por Taeniaspé maior devido ao hábito do consumo frequente a médio de 
carne crua ou mal cozida, quando comparada com Sergipe que, há um maior consumo de charque e peixes.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com o levantamento bibliográfico só foi possível verificar a frequência de infecção por Taeniasp 
em três regiões brasileiras e, considerando a análise realizada, a frequência de infecção pode estar associ-
ada aos hábito alimentares de cada região.  
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RESUMO 

O Botulismo é uma doença não contagiosa, decorrente da ação de uma potente neurotoxina de fonte proteica formada 
pelo Clostridium botulinum. A intoxicação de origem alimentar se manifesta pela ingestão da toxina pré-formada presen-
te no alimento. São conhecidos oito tipos de toxinas botulínicas onde todos os serótipos inibem a liberação do 
neurotransmissor acetilcolina e apenas se diferenciam por suas propriedades antigênicas. A toxina é considerada a 
mais tóxica substância biológica natural conhecida pelo homem. São descritas quatro maneiras de contaminação pelo 
C. botulinum: Botulismo Alimentar, Botulismo Infantil, Botulismo por Ferimento e Botulismo de classificação indetermi-
nada. 

PALAVRAS-CHAVE: Clostridium botulinum, Intoxicação Alimentar, Botulismo. 

 

INTRODUÇÃO 
O Botulismo é uma doença não contagiosa decorrente da ação de uma potente neurotoxina de fonte protei-
ca formada pelo Clostridium botulinum. A enfermidade tem disseminação mundial e acomete populações 
isoladas ou causa surtos familiares. São conhecidos oito tipos de toxinas botulínicas: A, B, C1, C2, D, E, F e 
G e todos estes serótipos inibem a liberação do neurotransmissor acetilcolina. A toxina botulínica tipo A, é 
utilizada em vários procedimentos terapêuticos e estéticos na atualidade (BARBOZA, et al., 2011). 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa se baseia no estudo das literaturas disponíveis nos bancos de dados Scielo, Revista Brasileira 
de Higiene e Sanidade Animal, Revista Brasileira em Promoção a Saúde, Revista Médica de Minas Gerais, 
Ministério da Saúde entre outras, empregando as seguintes palavras-chaves: Botulismo, intoxicação alimen-
tar, Clostridium botulinum e toxina botulínica.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O botulismo apresenta cinco tipos de manifestação, são elas: Botulismo Alimentar; Botulismo por Ferimento; 
Botulismo Infantil; Botulismo de Classificação Indeterminada e Botulismo por Inalação. A formação da toxina 
pelo Clostridium botulinum provém da eficiência de suas células crescerem em alimentos. A ação da toxina 
no organismo, causa o bloqueio da neurotransmissão em sinapse colinérgica, provocando paralisia simétri-
ca descendente, ocasionando a perda do controle muscular e comprometimento respiratótio, levam o indivi-
duo  a  óbito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as informações apresentadas neste trabalho, o Botulismo é uma intoxicação alimentar que 
requer uma maior atenção e deve ser considerada como um problema de saúde pública. É de grande impor-
tância ressaltar que o maior perigo de contaminação está nos alimentos preparados de forma artesanal, 
principalmente em conservas caseiras, que são manipuladas incorretamente. 
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RESUMO 

O uso de chás pela população através de plantas para finsmedicinais, tratamento, cura e prevenção de enfermidades, é 
uma das mais antigas práticas medicinais datadas na humanidade. Dentre as plantas medicinais utilizadas pela popula-
ção com este intuito está a Equisetumsp. popularmente conhecida como Cavalinha. Sua aplicaçãopopular é muito difu-
sa, sendo utilizada desde o tratamento de doenças reumáticas até possíveis infecções antimicrobianas. Deste modo, o 
presente trabalho objetivou avaliar a presença de microrganismos de importância clínica, mediante uso de técnicas 
envolvendo infusão e macerado, realizados através da planta medicinal em questão adquirida em feira de rua. Os resul-
tados obtidos demonstraram crescimento fúngico positivo para ambas as metodologias e negativo para Enterobactérias, 
não se descartando a realização de estudos complementares.  

PALAVRAS-CHAVE:Plantas medicinais; Enterobactérias; Equisetumsp; microrganismos;  

INTRODUÇÃO 

Dentre a vasta gama de plantas medicinais utilizadas pela população para fins de tratamento está a Equise-
tumsp., vulgarmente conhecida como Cavalinha. Sua aplicação está relacionada ao tratamento de doenças 
reumáticas, cálculos renais e demais infecções, devido suas propriedades diuréticas, anti-hemorrágica, anti-
anêmica e antimicrobiana Deste modo, o presente trabalho objetivou avaliar a presença de microrganismos 
de importância clínica, mediante uso de técnicas envolvendo infusão e macerado, realizados através da 
planta medicinal em questão adquirida em feira de Rua de São José do Rio Preto (MACIEL, 2002). 

METODOLOGIA 

Foram realizados estudos experimentais na instituição de ensino superior União das Faculdades dos Gran-
des Lagos (UNILAGO), na cidade de São José do Rio Preto, em Laboratório de Microbiologia da mesma 
instituição, no ano de 2016. A elaboração experimental adotada manteve-se a partir da realização de mace-
rado e infusão da folha, seguida de semeadura do sobrenadante em meios seletivos para bactérias e/ou 
fungos.  

DISCUSSÕES 

Devido ao crescente consumo de chás pela comunidade, visando-se o tratamento, cura e prevenção de 
enfermidades o objetivo deste ensaio foi à investigação de microrganismos de importância clínica, uma vez 
que algumas espécies se encontram dispersas de forma natural na microbiota do intestino dos seres huma-
nos.Nesta pesquisa foram utilizados os métodos de maceração e infusão, observando-se que não houve 
crescimento para Enterobactérias, em nenhuma das metodologias realizadas, mas sim para fungos em 
ambas as metodologias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que tanto os métodos de infusão e macerado, não obtiveram crescimento positivo para Entero-
bactérias, delineando assim o potencial inibitório da Cavalinha sobre cepas de gram negativos, enquanto 
que para o meio fúngico (Ágar Sabouraud), observa-se o crescimento em ambas as metodologias, necessi-
tando-se assim de estudos complementares, uma vez que o potencial antifúngico da planta em questão se 
dá mediante algumas espécies em particular.  
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RESUMO 

Na população em geral, a infecção pelo citomegalovírus humano (HCMV) é comum e caracterizada por uma infecção 
assintomática (TOMTISHEN III, 2012). Após a infecção primária pelo HCMV, o vírus se torna latente e sua reativação 
pode ocorrer em decorrência de desregulação do sistema imunológico, causando doença grave, em particular, em paci-
entes transplantados e outros imunocomprometidos (DEBUR et al., 2009; JAIN; DUGGAL; CHUGH, 2011). Nos indiví-
duos portadores do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), o HCMV é um importante patógeno oportunista, princi-
palmente em pessoas que apresentam contagem de linfócitos T CD4+ inferior a 100 células/mm3 , apresentando mani-
festações como a retinite, pneumonia, complicações gastrointestinais e neurológicas (CROUGH; KHANNA, 2009). Além 
de sua patogenicidade direta causando o comprometimento do órgão alvo e morte, infecções ativas por HCMV também 
estão relacionadas com a progressão do HIV (FIELDING et al., 2011).  
 
PALAVRAS-CHAVE: citomegalovírus, HIV, infecções e prevalência. 

 

INTRODUÇÃO 
O gênero citomegalovírus (CMV) ou herpesvírus humano tipo 5 (HV-5) pertence à família herpesviridae e 
subfamília Betaherpesviridae (TRABULSI E ALTERTHUM, 2005). A infecção por CMV é comum na popula-
ção em geral, sendo a reativação desta infecção latente associada com apresentações clínicas graves em 
imunocomprometidos. O HIV é um importante problema de saúde pública, principalmente devido à facilida-
de de transmissão, e a presença de infecção ativa pelo CMV causa impacto na evolução clínica e no prog-
nóstico desses pacientes. Apesar da relevância da infecção por CMV em portadores do HIV são escassos 
os dados de literatura sobre o impacto dessa infecção na população brasileira. Esse trabalho tem o objetivo 
de elucidar através da literatura, a prevalência das infecções causadas por CMV em pacientes portadores 
do HIV e a progressão da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). 

 
METODOLOGIA 

Este trabalho assume a natureza de uma revisão sistemática da literatura publicada sobre o referido tema e 
análise de dados estatísticos do ministério da saúde sobre a prevalência das infecções causadas por cito-
megalovírus em pacientes portadores do HIV, com o objetivo de agrupar em um único trabalho, diferentes 
conclusões e analisar todo esse contexto sob uma única perspectiva.    
  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No presente estudo, análises preliminares demonstraram  correlação entre doenças por CMV e prognóstico 
em pacientes portadores do HIV, porém, são necessários mais estudos em outros grupos de indivíduos, não 
portadores de HIV, para estabelecer uma correlação mais acertada, além de maior vigilância em relação às 
infecções por CMV em outros grupos de pessoas. 
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RESUMO 
Doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita chamado Trypanosoma cruz. Dentre 

as diversas formas de transmissão, encontra-se a via transfusional que foi admitida em 1936. Diante a gravidade desta 
doença, este trabalho objetivou-se a elaborar uma revisão narrativa sobre importância da transmissão transfusional do 
T. cruzi. A pesquisa foi desenvolvida por meio de consultas a livros e artigos publicados nas bases de dados eletrônicas 
Scielo e Bireme. Foram selecionados trabalhos publicados em língua portuguesa e inglesa no período de 2003 a 2013, 
utilizando como palavras-chave: Trypanosoma cruzi, Doença de Chagas, Transfusão de Sangue e Transmissão, as 
quais foram retiradas do Desc. De acordo com as análises realizadas conclui-se que a transmissão transfusional ocorre 
desde 1950 e que houve redução da transmissão por esta via devido a introdução de testes sorológicos de alta sensibi-
lidade que começaram ser obrigatórios em amostras dos doadores de sangue. 
PALAVRAS-CHAVE: Trypanosoma cruzi, Doença de Chagas, Transfusão de Sangue, Transmissão. 

 
 

INTRODUÇÃO 
A Doença de Chagas foi descrita pela primeira vez por Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas, médico e cientista brasi-
leiro, em 1909. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi que pode ser transmitido pelas vias vetorial, 
transfusional, oral, congênita, acidental e por transplante de órgãos (COURA, 2003; SILVA, 2013). Considerando as 
complicações causadas por este protozoário aos receptores de sangue, o conhecimento aprofundado sobre a transmis-
são transfusional, principalmente para os profissionais da saúde, torna-se de grande importância. Dessa forma, esta 
pesquisa buscou elaborar uma revisão narrativa sobre a importância da transmissão transfusional por T. cruzi.  

 

METODOLOGIA 
Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas em livros e trabalhos publicados e na base de dados eletrônica 
Scielo. Foram selecionados trabalhos publicados em língua portuguesa e inglesa no período de 2003 a 2013, utilizando 
como palavras chaves: Trypanosoma cruzi, Doença de Chagas, Transfusão de Sangue e Transmissão, as quais foram 
retiradas do Desc. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A transmissão transfusional do T. cruzi foi comprovada nos anos 50 e foi considerada um problema grave de saúde 
pública neste mesmo ano. Foi estimando, no início dos anos 80, cerca de 20 mil novos casos de doença de Chagas 
transfusional (DCT) no Brasil (DIAS, 2006). Segundo Pedreira de Freitas e colaboradores (1952), em São Paulo, esta 
via de transmissão foi confirmada em 1952 e Dias (2006) relata que até o final da década de 1970, as transfusões de 
sangue se concentravam nas cidades brasileiras onde a tecnologia era rudimentar e existia alta proporção de doadores 
remunerados. Além disso, não havia controle do produto transfundido e, a cobertura de testes sorológicos para doença 
de Chagas em doadores de sangue era menor que 20% (SILVA; LUNA, 2013). Após a introdução de medidas pré - 
transfusionais como a captação e seleção de doadores, juntamente com os testes de triagem sorológica, o número de 
transmissão de T. cruzi por esta via diminui, entretanto, os riscos para os receptores ainda existe (CARRAZZONE; BRI-
TO; GOMES, 2004).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com a pesquisa realizada, conclui-se que a transmissão transfusional ocorre desde 1950 no Brasil, e que a 
introdução da triagem pelas agências transfusionais colaboraram com a redução dos casos de infecção por T. cruzi, 
entretanto não exclui o risco para o receptor. 
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RESUMO 
Atividades acadêmicas são constantemente realizadas pelos cursos de graduação e pós-graduação da UNILAGO-SP. 
Portanto, por meio de revisão bibliográfica especializada e levantamento dos dados pedagógicos, laboratoriais e expe-
rimentais da instituição foi determinada a importância do desenvolvimento e implantação de metodologia relacionada à 
conservação de isolados bacterianos a baixa temperatura, que permita a preservação e fornecimento de culturas de 
microrganismos como fonte de recursos pedagógicos e experimentais para as atividades de ensino e pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Coleções de culturas; desenvolvimento; implantação; ensino.  

INTRODUÇÃO 
Coleções de cultura são locais de conservação e exerce a função de obter organismos primordiais para 
estudos científicos, ficando disponíveis para quem se interessar. O modo mais eficiente de fazer esta 
conservação é através da preservação em coleções. Deste modo, deve-se manter e preservar essas 
culturas de modo que mantenha sua sobrevivência, pureza e estabilidade durante um longo período, 
preservando sua genética e morfologia. A escolha de uma técnica para conservação depende das 
particularidades do agente, das características do método, dos custos de manutenção, da importância do 
acervo e principalmente da disponibilidade de equipamentos. Porém, observa-se uma lacuna entre as 
publicações científicas pertinentes, verificando-se um número reduzido de estudos abordando a 
problemática da seleção e validação de protocolos principalmente na manutenção de bactérias, bem como 
na avaliação dos desafios e perspectivas da colheita, processamento, estocagem e manutenção de 
amostras microbiológicas (GIRÃO, 2004). O presente estudo visa definir a importância da disponibilidade 
prévia de estoques de cultivos bacterianos na instituição para futura implantação da coleção de cultivos. 
 

METODOLOGIA 
Revisão bibliográfica e levantamento dos dados pedagógicos, laboratoriais, experimentais, da UNILAGO-SP 
no período de 21/06/2014 a 26/09/2016. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As coleções de culturas microbianas podem oferecer uma variedade de serviços com o objetivo de atender 
as necessidades das comunidades científicas e industriais, como por exemplo, identificação de microrga-
nismos, depósito em diferentes categorias (público, confidencial, para fins legais e de patentes), programas 
de pesquisa, consultoria, cursos e treinamentos (BUENO, 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No período compreendido de 21/06/2014 a 26/09/2016 foram relatadas um total de 160 aulas práticas de 
Microbiologia. Destas, em 98 aulas (61,25%) utilizou-se microorganismos. A instituição apresenta grande 
demanda destes recursos biológicos, necessitando de uma coleção de culturas abrangente como fonte de 
recurso pedagógico próprio. 
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OS EEITOS DO TABAGISMO NO CÂNCER DE PULMÃO 
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RESUMO 
As neoplasias de pulmão são as principais causas de morte por câncer no mundo. No Brasil, mais de 25 mil casos no-
vos são diagnosticados anualmente. Existe uma relação significativa entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Com o 
objetivo de estudar a relação destes foi realizado umarevisão bibliográfica nos principais indexadores de artigos científi-
cos. Aproximadamente 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão tem relação como o consumo de tabaco.O risco acu-
mulado pode atingir 30% para os fumadores frente a 1 % dos não fumadores. O risco aumenta com o tempo e número 
de cigarros fumados por dia. Embora seja uma doença de fácil diagnóstico, tratável ecom possibilidadede cura, ainda 
encontram-se casos de pacientes que vão á óbito. O controle do tabagismo é a forma mais efetiva e barata para reduzir 
o número de casos de câncer de pulmão no mundo.  
 
PALAVRAS-CHAVE:Tabgismo, câncer de pulmão, adenocarcinoma e carcinoma de pulmão. 

INTRODUÇÃO 
O câncer de pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos, apresentando aumento de 2% por ano 
na sua incidência mundial. No Brasil, mais de 25 mil casos novos são diagnosticados anualmente. No fim do 
século XX, o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de morte evitáveis (INCA, 2016). O 
tabaco é o principal agente envolvido na gênese do câncer de pulmão (LOPES, IYEYASU e CASTRO, 
2008). O fumo do tabaco possui pelo menos 50 substâncias carcinogênicas (Fundação Portuguesa do Pul-
mão, 2009). O risco de câncer de pulmão nos tabagistas é 30 vezes maior comparada aos não fumantes 
(EDELMA e GANDARA, 2008).  

METODOLOGIA 
O trabalho será desenvolvido através de pesquisas em artigos bibliográficos brasileiros, publicados em lín-
gua portuguesa e inglesa, base de dados como Scielo, PubMed e Lilecs.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Os estudos mostraram que oconsumo de tabaco aumenta o risco de câncer de pulmão. Os 90% dos casos 
de câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados de tabaco (LOPES, IYEYASU e CASTRO, 
2008). Acomete principalmente indivíduos entre 50 e 70 anos de idade e, embora fosse inicialmente uma 
doença epidêmica entre homens em nações industrializadas, tornou-se uma doença cada vez mais comum 
entre as mulheres (BARROS et al., 2006). O câncer de pulmão é facilmente diagnosticado, com tratamento 
disponível e até a possibilidade de cura. No entanto, na maioria dos casos o diagnóstico é realizado quando 
a doença já se encontra avançada localmente e/ou disseminada, uma vez que tumores iniciais não costu-
mam produzir sintomas que justifiquem investigação (BARROS et al., 2006).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tabaco é o maior fator de risco de câncer pulmonar e embora seja uma doença de fácil diagnóstico, tratá-
vel e com possibilidade de cura, ainda muitos pacientes vão á óbito. O controle do tabagismo é a forma 
mais efetiva e barata para reduzir o número de caos de câncer de pulmão no mundo. O aumento do taba-
gismo entre mulheres faz necessário o medidas de combate mais eficazes na população feminina. 
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RESUMO 
Uma das bactérias frequentemente isoladas nas infecções hospitalares é a Klebsiella pneumoniae, determinando princi-
palmente quadros de infecções urinárias, pneumonias e septicemias. As cepas de Klebsiella pneumoniae produtoras de 
carbapenamases (KPCs) são resistentes aos β-lactâmicos carbapenêmicos (Imipenem, Ertapenem, Meropenem), anti-
microbianos de uso restrito no ambiente hospitalar, dificultando o manejo clínico dos pacientes infectados, sobretudo 
nas unidades de terapia intensiva (UTIs). No Brasil entre 5% e 15% dos pacientes hospitalizados e 25% a 35% dos 
pacientes admitidos em UTIs adquirem infecção hospitalar. Estudos devem ser direcionados para a vigilância da cadeia 
epidemiológica destas cepas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Klebsiella pneumoniae produtoras de carbapenamases, infecções hospitalares, resistência aos β-

lactâmicos carbapenêmicos. 

INTRODUÇÃO 
Apesar dos avanços na terapia e nos cuidados de suporte, as UTIs constituem muitas vezes o epicentro das 
infecções, principalmente por causa de sua população extremamente vulnerável e a utilização de múltiplos 
procedimentos invasivos. Por meio dos mecanismos básicos de transferência do material genético, os ge-
nes codificadores deste mecanismo de resistência podem disseminar-se eficientemente nestes ambientes 
(FIGUEIRA, 2015). O estudo da prevalência das infecções por cepas KPCs em hospitais brasileiros torna-se 
relevante como um indicador do atual cenário destas infecções nos principais centros de saúde no país e da 
necessidade do desenvolvimento de medidas preventivas, diagnósticas e da vigilância da cadeia epidemio-
lógica destes agentes. 

METODOLOGIA 
Revisão sistemática da literatura por meio da coleta de dados na Biblioteca Virtual em Saúde Scielo (Scien-
tific Electronic Library Online) e Lilacs (uma base de dados cooperativa do Sistema BIREME, que compre-
ende a literatura relativa às ciências da saúde, publicada nos países da região).  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A prevalência de cepas KPCs foi determinada a partir da pesquisa bibliográfica de estudos de epidemiologia 
molecular realizados em centros hospitalares dos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambu-
co e São Paulo. O número das referidas cepas estão apresentados em valores absolutos e obtidos em dife-
rentes períodos (entre 2007 e 2012), com uma variação de 12 a 36 meses. No hospital Julia Kubitschek 
(HJK), localizado em Belo Horizonte, foram isoladas oito cepas, em Porto Alegre-RS no hospital de emer-
gência dois isolados, dez cepas em dois hospitais de Recife, em um hospital municipal de São Paulo foram 
identificadas quarenta cepas e quatro isolados no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto-SP apresentando 
resistência concomitante à Polimixina. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar da variação de prevalência das cepas KPCs nos hospitais estudados, a cadeia epidemiológica deve 
ser contida por meio do desenvolvimento e emprego de metodologias para um rápido diagnóstico, evitando 
a disseminação dos genes de resistência no ambiente hospitalar. 
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RESUMO 
Tratando-se de uma empresa com fins lucrativos, geralmente há preocupação na redução de custos e na elevação dos 
lucros. Sendo assim, é essencial um controle interno voltado para os mesmos. A gestão estratégica de custos, por meio 
de informações como qualidade, planejamento, direção e controle no processo de produção, geradas pelo Planejamento 
e Controle da Produção – PCP é essencial para controle dos custos. Pode-se dizer que a empresa tem controle dos 
seus custos e despesas quando esta conhece os que estão sendo incorridos, verificando se estão dentro do que era 
esperado, analisando as divergências e tomando medidas para correção de tais desvios.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento e controle de produção; gestão estratégica de custos. 

 
INTRODUÇÃO 

O PCP- Planejamento e Controle da Produção é um elemento central na estrutura administrativa, cujas 
funções são: gestão de estoques; emissão de ordens de produção; programação das ordens; movimenta-
ção das ordens de fabricação e acompanhamento da produção (RUSSOMANO, 1995). A produção propor-
ciona à organização os meios de sobrevivência em longo prazo, por que dá a ela uma vantagem competitiva 
e tomadas de decisões gerenciais que podem ser divididas em três grandes áreas: estratégicas; táticas e 
operacional e de controle (MARTINS, 2003). Para a empresa ser bem-sucedida, suas decisões devem estar 
alinhadas com a estratégia corporativa (KAPLAN, 2000; DAVIS, 2001). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi a abordagem através de uma Pesquisa Combinada, articulando-se aspectos das 
pesquisas bibliográficas e de campo. Como instrumentos de coleta foi Documental Escrita: utilizando relató-
rios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares; estudo histórico recorrendo aos documentos 
originais e pesquisa estatística baseada em dados de recenseamento.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O PCP consiste em um processo utilizado no gerenciamento das atividades de produção. Sistema de ge-
renciamento dos recursos operacionais de produção de uma empresa, com funções envolvendo planeja-
mento, programação e controle, bem como a determinação das quantidades que serão produzidas, qual 
o layout da planta para melhor aproveitamento do fluxo de insumos, quais as etapas de cada processo de 
manufatura e designação de mão de obra, seja ela humana ou mecânica, para a transformação 
das matérias primas. A gestão estratégica de custos, pode ser fundamentada na análise da cadeia de valo-
res, de seu posicionamento estratégico e do estudo dos direcionadores de custos.  
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dados da produção e dos custos devem ser executados e controlados pelas pessoas que os competem, 
havendo uma analogia de informações entre o responsável pela produção, pela contabilidade e pela contro-
ladoria. Após analisar os fatos das direções da contabilidade de custos com o avanço da manufatura, con-
cluiu que os procedimentos tradicionais, como os rateios dos custos indiretos, absorção de rateios e volu-
mes, são nocivos e provavelmente devem ser eliminados, desde que eles entrem em conflito com as tenta-
tivas de crescimento da qualidade, redução de estoques e tempos, além do crescimento da flexibilidade.  
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo mostrar os tipos de sociedade existentes no âmbito nacional de acordo com o código 
civil, Lei 10406, de 10 de janeiro de 2002, define-se os vários tipos de sociedades entre as pessoas as quais são, Soci-
edade em Comum; Sociedade em Conta de Participação; Sociedade Simples; Sociedade em Nome Coletivo; Sociedade 
em Comandita Simples; Sociedade Limitada; Sociedade Anônima; Sociedade em Comandita por Ações; Sociedade 
Cooperativa; De acordo com os vários artigos pesquisados a sociedade Empresária abrange vários tipos de socieda-
de, mas no sentido geral, é a reunião de pessoas que tem como objetivo exercer profissionalmente atividade econô-
mica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, visando o lucro, que deve ser compartilhado 
 
PALAVRAS-CHAVE: Organização. Tipos. Regras. 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, no Brasil a sociedade empresária assume, em sua maioria, duas de suas formas previstas 
em lei, são elas a sociedade limitada e a sociedade anônima. A pessoa jurídica empresária é cotidiana-
mente denominada "empresa", e os seus sócios são chamados "empresários". Em termos técnicos, contu-
do, empresa é a atividade, e não a pessoa que a explora; e empresário não é o sócio da sociedade empre-
sarial, mas a própria sociedade (IUDICIBUS et al., 2010) 
 

METODOLOGIA 
O conhecimento da legislação e das técnicas contábeis em conjunto com a experiência vivida no dia a dia é 
fundamental para a prudente legalização de um empreendimento. Para que um contador possa passar to-
das as informações sobre os tipos de sociedade, é necessário que o mesmo esteja muito bem informado. 
Lembrando que nem toda sociedade é uma empresa, da mesma forma que nem todas as empresas são 
sociedades. O contabilista deve desenvolver uma análise devida sobre o ramo de atividade em que seu 
cliente pretende atuar, assim indicando a melhor sociedade que se enquadra no seu futuro negócio. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Nas palavras de COELHO(2010): A pessoa jurídica empresária é cotidianamente denominada "empresa", e 
os seus sócios são chamados "empresários". Em termos técnicos, contudo, empresa é a atividade, e não a 
pessoa que a explora; e empresário não é o sócio da sociedade empresarial, mas a própria sociedade. É 
necessário, assim, acentuar, de modo enfático, que o integrante de uma sociedade empresária (o sócio) 
não é empresário; não está, por conseguinte, sujeito às normas que definem os direitos e deveres do em-
presário. De acordo com os autores Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion (2010): Sociedade é o contra-
to que duas pessoas ou mais se obrigam a conjugar esforços ou recursos para a consecução de um fim 
comum, ou celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com 
bens e serviços, para exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. A atividade 
pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Podem exercer a atividade de em-
presários os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos que é necessário o conhecimento da legislação e das técnicas contábeis em conjunto com a 
experiência vivida no dia a dia que é fundamental para a prudente legalização de um empreendimento. 
Afirmamos a necessidade de se discutir o novo Código Civil nas aplicações às sociedades e entre as pes-
soas, demonstrando que os tipos de sociedades existentes e quais as que mais se adaptam à nossa reali-
dade, também se demonstrando que as antigas sociedades de capital e trabalho deixaram de existir como 
constava no Código Comercial e, finalmente, pretendeu-se proporcionar um melhor entrosamento técnico-
jurídico entre os administradores e a empresa.  
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RESUMO 
O Procedimento Operacional Padrão (POP), é utilizado para descrever cada passo sequencial que será dado pelo ope-
rador no procedimento a ser executado, seu objetivo é a garantia de que todos cheguem ao mesmo resultado final es-
perado. A elaboração de um POP para o laboratório de enfermagem possui grande utilidade, é o primeiro contato dos 
graduandos com o manual facilitando a memorização sequencial das atividades uma vez que ele terá que implementar 
os padrões de assistência prestada.  O objetivo do estudo é descrever as etapas de como elaborar um POP de higiene 
de mãos. Conclusão: o estudo descreveu os passos para a elaboração de um POP – Higiene de mãos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; controle de qualidade; Higiene de mãos. 

 

INTRODUÇÃO 
Enfermagem em seu cotidiano atua no controle de infecção e uma das medidas primárias na prevenção, é a 
higiene de mãos. As mãos são o principal meio de transmissão de microorganismos, a higiene deve ser 
realizada antes e após qualquer procedimento prestado ao paciente, através da utilização de uma técnica 
adequada (BRASIL; 2009). A padronização é um instrumento gerencial de enfermagem, pois interfere signi-
ficativamente na qualidade da assistência prestada, quando não há padronização há uma tendência natural 
dos níveis de qualidade decair com o passar do tempo (NOGUEIRA; 2008,). O objetivo deste estudo foi 
descrever as etapas de como elaborar um POP de Higiene de mãos. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros e artigos buscando 
identificar conceito de POP, diretrizes para redação de rotinas e procedimentos, formatação e técnica de 
higiene de mãos. Após analise bibliográfica o referente estudo realizou-se nas seguintes sequencias: elabo-
ração do formato e conteúdo, elaboração do POP higiene de mãos com imagens, revisão ortográfica do 
POP, formatação final do POP. 
 

DISCUSSÃO 
O assunto Procedimento Operacional Padrão foi facilmente encontrado em livros de administração geral e 
administração nos serviços de saúde, também consultadas em bases de dados: Scielo, Lilacs e Medline 
constando apenas 2 artigos na área da Enfermagem. A técnica de higiene de mãos foi retirada do manual 
da Agência Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA) disponibilizada na internet a técnica com imagens. 
Foram eleitos os subtítulos do cabeçalho, corpo e rodapé, ainda pensando em nossa realidade foi fotogra-
fada a técnica no laboratório onde é realizada a aula para facilitar a compreensão e torná-lo o mais real 
possível.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo utilizou a ferramenta gerencial procedimento operacional padrão com o intuito de que os estudan-
tes de Enfermagem explorem este instrumento. É um instrumento que garante a manutenção da qualidade 
clara e objetiva que possibilita a sua interpretação por qualquer membro da organização. Além disso, este 
estudo oferece subsídios para direcionar os estudantes de Enfermagem a esclarecer duvidas de como ela-
borar um protocolo. Outro aspecto importante que deve ser destacado é o conhecimento adquirido com a 
elaboração deste trabalho. 
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RESUMO 
Analisar as evidências disponíveis na literatura com relação aos fatores de risco para a depressão pós-parto. Para a 
busca dos artigos, utilizou-se a base de dados Lilacs, com os seguintes critérios de inclusão: artigos completos, escritos 
em português, publicados na serie histórica de 2010 à 2015, pesquisados nos meses de Fevereiro a Março no ano de 
2016 foi utilizado um quadro sinóptico especialmente constituído para análise e posterior síntese dos dados que con-
templou os seguintes aspectos considerados pertinentes: título, periódica, ano e resultados encontrados. Foram sele-
cionados 210 artigos, e após implementação dos critérios de inclusão, foram selecionados 13, sendo os mesmos anali-
sados na integra. A Depressão Pós-Parto é uma doença de saúde pública por ser intermitente desconhecida pelos 
pacientes e até mesmo pelos profissionais de saúde quanto aos diagnósticos. 
 
PALAVRAS CHAVE: Depressão pós-parto, Fatores de risco e Incidência. 

 
 

INTRODUÇÃO 
Quando uma mulher se torna mãe, ela assume novos papéis, e tendo por si uma nova reorganização em 
seu mundo. Essa situação pode alterar sua estrutura psicológica, conjugal e familiar, acarretando alguns 
sintomas como a Depressão Pós-Parto (DPP). Durante o período do parto as condições físicas e psicológi-
cas da mãe se tornam mais importante, assim a DPP, tem ganhado lugar em várias culturas e diversas á-
reas geográficas. O quadro clínico é variável, levando a puérpera apresentar alterações físicas, cognitivas e 
comportamentais, tais como: tristeza, choro fácil, humor lábil, abatimento, isolamento, transtorno do sono, 
anorexia, ideias de suicídio e até tentativas de matar sua prole (SOUSA et al., 2009). 

O objetivo deste estudo é analisar as evidências disponíveis na literatura com relação aos fatores de risco 
para Depressão pós-parto. 

 
MÉTODOS 

Revisão integrativa da literatura, com análise e síntese de pesquisas de forma sistematizada. Para a busca 
dos artigos, utilizou-se a base de dados Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde), com os seguintes critérios de inclusão: artigos completos, escritos em português, publicados na 
série histórica de 2010 a 2015pesquisados nos meses de Fevereiro á Março no ano de 2016,com os se-
guintes descritores: “Depressão Pós-Parto”, “Fatores de Riscos” e “Incidência”.  
Para análise e posterior síntese dos dados, foi utilizado um quadro sinóptico especialmente construído para 
esse fim. A apresentação dos resultados e discussão se deu de forma descritiva, buscando estabelecer uma 
compreensão e ampliar o conhecimento sobre o tema pesquisado. 

 

DISCUSSÕES 
Os fatores de risco predominantes na DPP encontrados na literatura são: idade, baixo nível socioeconômico 
e escolar, abandono do conjugue, gravidez não planejada, dificuldades para cuidar do bebê, parto precoce, 
múltiplas gestações e estresse psicológico no pré-natal ou pós-natal (ALIANE, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A DPP é uma doença de saúde pública por ser desconhecida pelos pacientes e até mesmo pelos profissio-
nais da saúde quanto ao diagnóstico. 
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RESUMO 
Analisar na literatura a utilização da classificação de pacientes em serviços de saúde.  Para a revisão bibliográfica foram 
coletados através do levantamento das produções científicas sobre o sistema de classificação do paciente, nos anos de 
1988 e 2011.  As bases para coleta (LILACS), (MEDLINE) e  (SciELO). Foram utilizados 9 artigos para composição do 
trabalho. O sistema de classificação de paciente é uma ferramenta importante para o gerenciamento de pessoal nos 
hospitais, em que com a aplicação documentar subsídios para poder demonstrar para a diretoria a atual situação da 
equipe de enfermagem. O instrumento de classificação de pacientes é uma ferramenta importante para auxiliar no ge-
renciamento de pessoal.  
 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação em enfermagem; carga de trabalho; recursos humanos de enfermagem no hospital. 

 

INTRODUÇÃO 
O Sistema de Classificação de Pacientes é um processo no qual se procura categorizar pacientes de acordo 
com a quantidade de cuidado de enfermagem requerida baseada no grau de complexidade da assistência 
de enfermagem garantindo uma qualidade na assistência prestada. Possibilita agrupar os pacientes por 
complexidade assistencial, observando-se o perfil de cada grupo ou categoria previamente estabelecida; 
distribuir os leitos para atendimento da demanda por grupo de pacientes; planejar recursos materiais e hu-
manos; detalhar a dinâmica operacional do sistema e reorientar a equipe envolvida no processo assistencial 
(LAUS,2003). Assim, o objetivo deste estudo foi analisar na literatura a utilização da classificação de pacien-
tes em serviços de saúde. 

MÉTODOS 
Revisão bibliográfica cujos dados foram coletados através do levantamento das produções científicas sobre 
o sistema de classificação do paciente, produzidas entre os anos de 1988 e 2011.  As bases utilizadas para 
coleta de dados foram: Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura 
Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO).Os descrito-
res utilizados foram: avaliação em enfermagem; carga de trabalho; recursos humanos de enfermagem no 
hospital. Para análise de dados foi utilizado um quadro sinóptico especialmente construído para esse fim.  

 

DISCUSSÕES 
Na literatura foram encontrados diferentes instrumentos, como Instrumento de satisfação do paciente (ISP), 
dividido em três Domínios (Profissional, Confiança e Educacional) em que foi uma adaptação cultural do 
Patient  Satistaction  Instrument ( PSI) (OLIVEIRA, 2004), Fugulin, em que são consideradas as áreas de 
cuidados dos pacientes analisados e pontuadas de acordo com sua complexidade assistencial(FUGULIN et 
al,1994) e o proposto por Perroca, constituído de nove áreas de cuidados cada uma das áreas possui gra-
dação de 1 a 4, apontando a intensidade crescente de complexidade do cuidado. (PERROCA, 2011). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A competência para o dimensionamento de pessoal é do enfermeiro que atua diretamente na assistência, e 
é de grande importância a utilização do instrumento na prática, como forma de subsidiar a melhoria da qua-
lidade assistencial. 
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RESUMO 

Verificar na literatura as publicações que abordem a tuberculose na população carcerária.  Trata-se de um estudo des-
critivo do tipo revisão de literatura para identificação dos principais motivos relacionados a transmissão e desenvolvi-
mento da tuberculose na população carcerária. A busca ocorreu nas bases de dados LILACS e SCIELO, selecionando 
artigos publicados em português no período de 2004 a 2016. Foram utilizados os descritores indexados “Sistema Prisio-
nal, Detentos, Tuberculose Pulmonar, Prisões e Penitenciarias”. Dos 20 artigos selecionados, apenas os anos de 2006, 
2008 e 2009 não houve publicação sobre o tema, o restante apresentou uma publicação por ano. O enfoque temático 
dos estudos foi maior sobre “Incidência e Prevalência” (37,5%) seguido por “profissionais de saúde” (25,0%).  A popula-
ção carcerária tem maior risco de adoecer de tuberculose, o que aumenta a transmissão e disseminação da doença 
nestes locais. Este fator é explicado pela grande concentração de indivíduos por metro quadrado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sistema prisional, Tuberculose, Penitenciaria.  

INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) pulmonar constitui-se um grave problema de saúde pública com uma grande repercus-
são mundial, (BERTAZONE et. al., 2005). Nas prisões a principal fonte de transmissão da doença são os 
indivíduos com baciloscopia positiva, entretanto os descumprimentos dos esquemas terapêuticos, abandono 
do tratamento e os baixos índice de cura fazem aumentar os números de multirresistência. (OLIVEIRA; 
CARDOSO, 2004). 
 

METODOLOGIA 
Trata- se de um estudo descritivo do tipo revisão de literatura para identificação dos principais motivos rela-
cionados a transmissão e desenvolvimento da tuberculose na população carcerária. O levantamento biblio-
gráfico ocorreu nas bases de dados LILACS e SCIELO. Foram utilizados os descritores indexados “Sistema 
Prisional, Detentos, Tuberculose Pulmonar, Prisões e Penitenciarias”. Na análise dos dados utilizou-se tabe-
las de contingencia no Excel em que se calculou a frequência das variáveis. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Com este estudo, observou-se pouca quantidade de pesquisas na população carcerária e que o principal 
tema abordado foi prevalência e incidência da doença nesta população. Nota-se que a prevalência da do-
ença na população carcerária é 50 vezes maior que a média nacional (SOUZA et al, 2012). A maior parte da 
população carcerária esta infectada, entretanto há uma relação importante entre infecção e o tempo de en-
carceramento. (MACHADO et al, 2016). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A população carcerária tem maior risco de adoecer de tuberculose, o que aumenta a transmissão e disse-
minação da doença nestes locais. Esta situação é agravada pela grande concentração de indivíduos encar-
cerados em locais com baixa iluminação e pouco arejados, além das condições ambientais precárias.  
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RESUMO 
Para avaliar quanti-qualitativamente a assistência prestada por meio da relação de gastos e serviços demandados para 
o cuidado, vem sendo empregado à estratégia de auditoria nos serviços de saúde. Torna-se necessário a apreensão do 
conhecimento produzido na literatura científica acerca do tema auditoria em relação às anotações realizadas pela equi-
pe de enfermagem no prontuário e quais os impactos econômicos que as glosas acarretam sobre as contas hospitala-
res. As publicações analisadas descrevem as principais distorções e não conformidades presentes nas anotações de 
enfermagem, relacionando-as, principalmente, com a qualidade da assistência de enfermagem e com os prejuízos fi-
nanceiros às instituições devido às glosas. Acredita-se que para evitar as glosas, deverá associar treinamentos e reci-
clagens à equipe para que possam contribuir para a eficácia e eficiência da assistência prestada afim de evitar-se aos 
erros das anotações 
 
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria de enfermagem. Anotações em enfermagem. Glosas hospitalares. 

 

INTRODUÇÃO 
As glosas hospitalares são despesas não pagas pelas operadoras de planos de saúde referentes aos pro-
cedimentos realizados por instituições hospitalares, podendo ser consideradas como ilegais ou indevidas no 
momento em que o auditor da OPS não considerar cabível o pagamento, por diversas razões, tais como 
discordância entre valores tabelados, ausência de anotação e checagem da enfermagem ou até mesmo 
ausência de prescrição médica (OLIVEIRA et al, 2012). Diante disto, este estudo teve por objetivo realizar 
uma revisão bibliográfica na literatura, identificando a produção de pesquisas científicas que contemplam a 
auditoria de enfermagem em prontuários, as anotações e seu impacto nas glosas em instituições de saúde.  
 

METODOLÓGIA 
Definido o objetivo, executou-se uma revisão de literatura com o intuito de fornecer uma síntese dos 

resultados de pesquisas produzidas no Brasil que evidenciassem sobre a auditoria de prontuários e seu 
impacto nas glosas em instituições de saúde. 
 

DISCUSSÃO 
A auditoria de enfermagem vem sendo utilizada para sanar essas mudanças econômicas nas insti-

tuições de saúde, sendo um processo de avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem 
prestada ao cliente que se fundamenta na análise dos registros dos prontuários, avaliação comparativa e a 
adequação entre a assistência prestada, o cumprimento de normas institucionais e/ou legais, a fim de de-
terminar se as ações de saúde e seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas. Confor-
me nos aspectos da lei na Resolução do COFEN Nº 266/2001, o enfermeiro auditor deverá dominar a legis-
lação vigente, atuar com clareza, lisura e sempre fundamentando em princípios Constitucional, Legal, Téc-
nico e Ético (DIAS et al, 2001). 
 

CONCLUSÃO 
Acredita-se que para evitar as glosas e prejuízos financeiros nas instituições de saúde, sejam necessárias 
informações claras e precisas disponibilizadas pela equipe de enfermagem acerca das atividades de assis-
tência e cuidados prestados, dessa forma, é necessário o planejamento das ações, conduzir alternativas 
para solução de problemas identificados, e por fim associar treinamentos e reciclagens que possam contri-
buir para a eficácia e eficiência da assistência prestada afim de evitar-se aos erros das anotações. 
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o conhecimento produzido 

nos úlltimos cinco anos acerca dos motivos de internação de pessoas com diabetes mellitus. Foram utilizadas as bases 

de dados eletrônicas da Biblioteca Virtual em Saúde, direcionada para a publicações na área da saúde Literatura latino-

americana e do Caribe em ciências da saúde, Scientific electronic library online e  MedLine,  nas quais foram obtidos 

resumos de artigos em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Foram encontrados 304 estudos e após a leitura dos 

resumos, nove estudos compuseram a amostra final. Conclui-se que entre os artigos encontrados houve o predomínio 

de estudos publicados em 2014, em periódicos da área de enfermagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Enfermagem; Complicações Crônicas; Complicações Agudas. 

INTRODUÇÃO 
As complicações do DM contribuem para o aumento da mortalidade e são a principal causa de internação 
entre as pessoas com diabetes, e podem ser agudas ou crônicas. Entre as complicações agudas a hipogli-
cemia, cetoacidose diabética e o coma hiperosmolar. As complicações crônicas são decorrentes das altera-
ções da microcirculação originando retinopatia e neuropatia, também  na macrocirculção levando a cardio-
patia isquêmica, doenças vasculares periféricas além de neuropatias, podendo agravar a frequência de 
infarto agudo do miocárdio,  acidente vascular cerebral, e neuropatia. (PASQUALOTTO; ALBERTON; FRI-
GERI; 2012). 

METODOLOGIA 
Realizou-se um estudo de revisão sistemática da literatura sobre o conhecimento produzido nos últimos 
cinco anos sobre os principais motivos de internação entre pessoas com diabetes mellitus. Os descritores 
utilizados foram: Diabetes Mellitus; Enfermagem; Complicações Crônicas; Complicações Agudas.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Com base nas informações extraídas da análise dos nove estudos que compuseram a amostra, a prevalên-
cia do Diabetes Mellitus continua aumentando entre jovens e idosos, causando complicações agudas e 
crônicas sendo as principais: Nefropatia Diabética, Retinopatia Diabetica, Neuropatia Diabetica, Pé Diabéti-
co, Doenças Cardiovasculares, Doença Arterial Coronariana, Doença Arterial Obstrutiva Periférica, Doença 
Cerebrovascular, Disfunção Erétil, Cetoacidose Diabetica, Hiperglicêmia e Hipoglicêmia. Também de acordo 
com os estudos analisados, estratégias que melhorem a adesão das pessoas com diabetes mellitus ao tra-
tamento medicamentoso e a hábitos saudáveis de vida, como educação em saúde, podem contribuir para o 
retardo e controle das complicações. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diabetes mellitus é uma doença que acomete um grande número de pessoas e pode comprometer a con-
dição de vida destas pessoas devido às complicações agudas e crônicas, que são a principal causa de in-
ternação destas pessoas. É necessário que as pessoas que têm diabetes tenham adesão ao tratamento e 
conhecimento para o automanejo da doença e tratamento. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como intuito demonstrar a importância e eficiência de implantação de um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS). Desta forma, o objetivo foi avaliar qualitativa e quantitativamente, todo o resíduo gerado, 
durante os cinco dias da semana em um condomínio vertical de salas comerciais na zona sul do município de São José 
do Rio Preto – SP. Após, acompanhar a dinâmica da geração dos resíduos, os dados foram analisados, para o volume 
de papel, plástico e material orgânico descartados. Os dados de coleta mostraram um maior volume de descarte de 
papel, aproximadamente 253,5 kg por semana. Com este dado foi possível formular um PGRS Simplificado. Os resulta-
dos se mostraram importantes em relação à correta destinação do papel para a reciclagem, tornando este resíduo uma 
fonte financeira e o plano de gerenciamento passível de aplicação pelo condomínio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Recicláveis, sustentabilidade, meio ambiente, educação ambiental.  

 

INTRODUÇÃO 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei no 12.305, de 02 de agosto de 2010, instituiu um mar-
co para a gestão dos resíduos no país o qual reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos e dire-
trizes com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 
Assim, tem se observado, que as práticas sustentáveis nas empresas são a cada dia melhores aceitas pe-
los empreendedores, exemplo disso são as implantações dos chamados Planos de Gerenciamento de Re-
síduos Sólidos (PGRS), como um instrumento da PNRS. Um PGRS pode ser entendido como um conjunto 
de ações operacionais, financeiras, normativas e de planejamento que, integradas, tenham por finalidade a 
melhoria ambiental, social, econômica, politicas, de educação, de estética, dentre outras, tendo como resul-
tado principal uma abordagem administrativa eficiente e eficaz de todos os processos que envolvam os 
resíduos, a saber: geração, classificação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e/ou reciclagem, 
reuso (se possível) e por fim a disposição final (MAROUN, 2006). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia do presente trabalho foi embasada e constituída a proposta de planejamento segundo Fir-
jan/Sebrae (2006), descritos na cartilha “Manual de Gerenciamento de Resíduos – Guia de procedimento 
passo a passo”, que compreende: Caracterização do empreendimento; levantamento dos aspectos ambien-
tais (caracterização e quantificação dos resíduos); abordagem dos requerimentos legais e objetivos e metas 
de um PGRS. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Os resultados obtidos após 5 dias de avaliação, evidenciaram que o resíduo de maior geração na empresa 
é o papel (total de 253,500 kg), seguidos de material orgânico (78,600 kg) e plástico (50,360 kg). Conside-
rando a geração semanal do papel (papel branco e papelão), foi possível estimar a geração mensal do resí-
duo tendo em vista a venda deste, assim obteve-se que, com o preço do papel branco a R$ 0,20 e o pape-
lão a R$ 0,25, é possível que o empreendimento tenha um faturamento de cerca de R$ 186,00 mensais. 
Ainda, com os resultados obtidos, foi possível avaliar a geração estimada dos demais resíduos, dimensionar 
coletores para eficientes praticas de coleta, segregação e armazenamento, bem como, a implantação de 
ações de educação ambiental para todos os colaboradores.    
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do exposto, ficou evidente que o resíduo pode ser visto também como uma fonte financeira, o que 
tornará os gastos iniciais compensatório em médio prazo. Conclui-se de fato a importância da educação 
ambiental em todas as fases do PGRS, é por meio deste que se adquire conhecimento da geração dos 
próprios resíduos e quais as melhores formas de gestão a ser implantada, seja de maneira mais abrangente 
ou simplificada, sempre visando à qualidade dos serviços e as melhorias ambientais. 
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RESUMO 
As empresas de 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, visando manter sua carga poluidora da 
empresa dentro dos níveis aceitáveis pela legislação ambiental vigente. Assim, buscando uma melhoria contínua no 
processo de produção no canteiro de obras, avaliando a gestão que é aplicada e realizando o levantamento quantitativo 
por tipo de resíduo gerado. Desta forma, torna-se possível avaliar à eficiência da gestão resíduos sólidos gerados e 
contribuir para um desenvolvimento sustentável dos setores e economizar os recursos naturais. 
 
Palavras–chave: Gerenciamento de resíduos, Construção civil, Desenvolvimento sustentável.  

 

INTRODUÇÃO 
A construção civil é uma das indústrias que mais utiliza recursos naturais e é, também, a maior geradora de 
resíduos, sendo que a tecnologia construtiva adotada no Brasil favorece o desperdício de materiais e, os 
resíduos de construção e demolição (RCD) ocupam grande volume para disposição final. Considerando que 
13% das cidades brasileiras pesquisadas no censo de saneamento possuem aterros sanitários, 7% 
possuem aterros especiais e que, apenas, 5% possuem usinas de reciclagem, deve-se propor e programar 
métodos de tratamento de resíduos (IBGE, 2002). O depósito de resíduos sólidos a céu aberto é uma forma 
de deposição desordenada sem compactação ou cobertura dos resíduos, o que propicia a poluição do solo, 
ar e água, bem como a proliferação de vetores de doenças. Devido esse novo ideal em economia dos 
recursos naturais, o objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento bibliográfico sobre gestão de resíduos 
de demolição e construção civil. 

METODOLOGIA 
Para a pesquisa sobre a gestão de resíduos, utilizou-se de artigos atuais a mesma temática, além de textos 
sobre a geração de resíduos da construção civil e demolição que permitiu relacionar os principais destinos 
dos resíduos sólidos urbanos, especificamente os resíduos da construção civil, visando a sua reciclagem e 
reutilização, bem como o transporte e a sua destinação final, de acordo com critérios técnicos e de procedi-
mentos de boas práticas no canteiro de obra.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Todo processo econômico gera resíduos. Mesmo sendo considerado inservível por grande parcela da soci-
edade, os resíduos possuem, aproximadamente, 40% de materiais recicláveis. Esta parte reciclável é atrati-
va economicamente, energética ou ambientalmente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De forma geral, o que se observa-se que a consciência ambiental vem crescendo consideravelmente a cada 
ano, o aumento dos problemas de descarte e a legislação cada vez mais severa, com as crescentes co-
branças civis e legislativas impostas, estreitam a relação indústria e meio ambiente, não é mais admissível 
que às empresas continuem com tecnologias de fim-de-tubo, ou seja, apenas tratar ou reciclar os resíduos e 
as emissões geradas, deve-se tentar reduzi-los ou eliminá-los.  
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RESUMO 
O macarrão instantâneo, também conhecido como miojo, foi criado quando o Sr. Momofuku Ando, após a 2ª Guerra 
Mundial, percebeu que as pessoas passavam muitas horas na fila para comprar alimentos no “mercado negro”, devido 
ao racionamento. Atualmente, este produto é amplamente consumido, principalmente, por pessoas que tem uma carga 
de trabalho muito alta e pouca disponibilidade para atividades domésticas, devido à comodidade de seu preparo. Po-
rém, esse alimento não é indicado como fonte de alimentação saudável. Assim, o presente trabalho teve como objetivo 
o desenvolvimento de um macarrão instantâneo com características mais saudáveis, por meio da elaboração de molhos 
que utilizaram ingredientes não industrializados. Foram realizados testes de preferência de três molhos distintos, verifi-
cando-se preferência dos consumidores pelo macarrão instantâneo com molho branco.  
 
PALAVRAS-CHAVE: miojo, análise sensorial e molho.  

 

INTRODUÇÃO 
A Resolução (RDC Nº 93/2000) da ANVISA, define que a massa alimentícia instantânea, é “o produto não fermentado, 
apresentado sob várias formas, recheado ou não, obtido pelo empasto, amassamento mecânico, cozimento ou não, 
desidratação ou não da mistura de farinha de trigo comum e ou sêmola/semolina de trigo e/ou farinha de trigo integral 
e/ou farinha de trigo durum e/ou sêmola/semolina de trigo durum e/ou farinha integral de trigo durum e/ou derivados de 
cereais, leguminosas, raízes ou tubérculos, adicionado ou não de outros ingredientes, e acompanhado ou não de tem-
peros e ou complementos, isoladamente ou adicionados diretamente à massa”.  Para o preparo, o produto é hidratado a 
frio ou a quente e o tempo de cozimento é reduzido ou desnecessário. Segundo ABIMA (2011) as massas instantâneas 
estão presentes em 90% das residências. Sendo um produto muito consumido pela população, porém sendo considera-
do como “não saudável”, o presente trabalho visou desenvolver molhos elaborados com ingredientes não industrializa-
dos, para acompanhar este alimento.  

METODOLOGIA 
Visando o desenvolvimento de um macarrão instantâneo mais saudável, no Laboratório de Análise Sensori-
al da Instituição UNILAGO, em São José do Rio Preto – SP, foram elaborados molhos que utilizaram ingredien-

tes não industrializados. Foram realizados testes de preferência, com 53 provadores não treinados, os quais receberam 
3 amostras identificados com números aleatórios, que continham macarrões instantâneos elaborados com molhos dis-
tintos: molho branco, molho shoyo e molho vermelho. Foi solicitado que avaliassem características como aparência, 
sabor e odor, das três amostras e, ao final, dessem uma nota global e optassem pelo produto de maior preferência.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Atualmente é comum que as pessoas trabalhem distante de seus lares, o que as obriga a preparar ou consumir as re-
feições de forma simples, rápida e de custo baixo, tornando o macarrão instantâneo um alimento popular. Porém, o 
macarrão instantâneo apresenta em sua composição quantidades de gordura e sódio, superiores quando comparado ao 
macarrão tradicional. Assim, verificou-se a necessidade de desenvolvimento de um produto mais “saudável” aos con-
sumidores, por meio da elaboração de molhos produzidos com ingredientes não industrializado, como acompanhamento 
no consumo de macarrão instantâneo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após análise sensorial, realizada por meio de testes de preferência, verificou-se que os consumidores optaram pelo 
macarrão instantâneo com molho branco. Porém, os outros molhos, vermelho e shoyo, também obtiveram boa aceita-
ção, demonstrando assim, a possibilidade de elaboração de macarrão instantâneo mais “saudável”.   
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RESUMO 
Para conseguir a qualidade dos produtos é necessário seguir as legislações e implantar o Manual de Boas Práticas de 
Fabricação, os Procedimentos Operacionais Padronizados, entre outros, onde será possível fazer o monitoramento da 
matéria-prima até seu produto final. O objetivo deste trabalho foi realizar a revisão do Manual de Boas Práticas de Fa-
bricação e dos Procedimentos Operacionais Padronizados de uma industria de aromas. Para isto, toda a equipe da 
indústria foi envolvida nas mudanças e adaptações necessárias para a melhoria de todo o processo. Após as mudan-
ças, concluiu-se que a revisão trouxe muitos benefícios para a empresa, tais como: melhoria da imagem da empresa, 
produtos de qualidades e seguros, ambiente agradável para o trabalho, melhoria nas vendas entre outros. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Revisão, BPF, POPs. 

 

INTRODUÇÃO 

O programa de Boas Práticas requer quase sempre mudanças estruturais e principalmente comportamen-
tais, pois prevê a avaliação do ambiente de trabalho e das pessoas envolvidas nos processos produtivos, 
analisando os procedimentos de higiene no âmbito do estabelecimento e de todos os cuidados de natureza 
sanitária adjacente e determinante para a qualidade e integridade dos alimentos (SOUZA et al, 2013). Os 
procedimentos operacionais padrão é uma ferramenta da qualidade que busca a melhoria continua onde 
serão minimizados erros para garantir resultados seguros das atividades de diferentes turnos (BRASIL, 
2002). O objetivo deste trabalho foi realizar a revisão do Manual de Boas Práticas de Fabricação e dos Pro-
cedimentos Operacionais Padronizados de uma industria de aromas. 
 

METODOLOGIA 
Toda a equipe da indústria de aromas foi envolvida nas mudanças e adaptações necessárias para a melho-
ria de todo o processo. Em seguida foi iniciada a revisão do Manual de Boas Práticas e dos Procedimentos 
Operacionais Padronizados. 
 

DISCUSSÕES 
Após a revisão no Manual de Boas Práticas de Fabricação e dos Procedimentos Operacionais Padroniza-
dos houve uma queda no porcentual de não conformidades, onde antes era de 54%,  passou para 12%, 
obtendo uma queda de 42% das não conformidades. Assim o índice de conformidades subiu 42%, passan-
do de 46% para 88%.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que a revisão obteve um ótimo resultado atingindo todos os objetivos propostos, e que sempre 
há necessidade de melhorias constantes. Com tudo isso foi possível observar que sempre tem que seguir a 
legislação vigente, pois trazem muitos benefícios para a empresa, tais como: melhoria da imagem da em-
presa, produtos de qualidades e seguros, ambiente agradável para o trabalho, melhoria nas vendas entre 
outros. 
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RESUMO 
O alho é um dos ingredientes fundamentais na cozinha, sempre bem-vindo na preparação de carnes, molhos, peixes e 
todo o tipo de receitas. Os seus benefícios para a saúde saltam à vista sendo uma boa razão para o consumir com mais 
frequência. Este trabalho teve como objetivo revisar a formulação de um molho de alho industrializado com o intuito da 
melhoria da qualidade do produto final. Foram realizados 44 testes de formulações onde verificou-se que a formulação 
mais adequado seria o teste 20. Porém, para que uma formulação esteja dentro do padrão para ser comercializada, 
será necessária a realização de mais alguns testes. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Molho; Alho; Formulação. 

INTRODUÇÃO 

O alho é uma hortaliça pertencente à família Liliacea, que apresenta sabor e odor marcantes e característi-

cos, sendo muito utilizado como condimento e também como fitoterápico (CONCEIÇÃO, 2013). A botânica 

classifica todos os tipos de alho derivados da espécie Allium sativum (GRASSI, 2016). As comidas à base 

de pasta de alho são consideradas saudáveis, pois o alho é indicado tanto para problemas respiratórios 

(bronquites, tuberculose, asma, pneumonia) quanto para questões de hipertensão e tratamento de varizes 

(LETRA et al, 2007). Este trabalho teve como objetivo revisar a formulação um molho de alho industrializado 

para ser disponibilizado ao mercado consumidor com intuito da melhoria da qualidade do produto. 

 

METODOLOGIA 
Com a finalidade da melhoria da qualidade de um molho de alho disponibilizado ao mercado consumidor foi 
realizada uma revisão em sua formulação . Foram realizados testes de formulações utilizando as seguintes 
matérias primas: Acido cítrico (g), açúcar (g), água (mL), amido modificado (g), Amido resistente (g), goma 
xantana (g), goma guar (g), pasta de alho (g), sal (g), Óleo essencial de Alho (mL) e vinagre (mL).  
 

DISCUSSÕES 
Foram realizados 44 testes de formulações do molho de alho onde foram variadas as concentrações dos 
ingredientes, além da substituição da pasta de alho pelo óleo essencial de alho e a adição da goma guar na 
mistura. De acordo com os testes realizados observou-se que a melhor formulação foi o teste 20 o qual 

encontra-se descrito na tabela abaixo, porém será necessário aprimoramento deste resultado.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordos com os dados obtidos foi possível concluir que para que uma formulação esteja dentro do pa-
drão para ser comercializada, será necessária a realização de mais alguns testes, tendo como base o me-
lhor resultado obtido nos testes a formulação  20.Assim a revisão da formulação do molho de alho industria-
lizado para ser disponibilizado ao mercado consumidor com intuito da melhoria da qualidade do produto é 
uma excelente opção para o aumento da rentabilidade industrial. 
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Matérias 
Primas 

Água Pasta 
de Alho 

Sal Vinagre Ácido 
Cítrico 

Açúcar Amido Modi-
ficado 

Amido Re-
sistente 

Goma 
Xantana 

Goma 
Guar 

Teste 20 216 19,2 12,6 50,6 0,5 3,4 10,8 0 2,2 0 
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RESUMO 
O óleo de coco tem sido usado com sucesso no tratamento de artrite, cândida, herpes, parasitas, aids, colite, colesterol, 
diabete, gastrite, gripe, problemas de pele, cabelo, do coração e muitos outros mais. O ácido láurico, extraído do coco, 
possui a capacidade de aumentar o sistema imunológico o que leva a medula óssea a fabricar mais células brancas de 
defesa. O objetivo deste trabalho foi realizar a extração do óleo de coco utilizando o método de Soxhlet em frutos in 
natura. Através dos resultados obtidos foi possível obter um rendimento de aproximadamente 10,16 % de óleo de coco 
da fruta in natura.  
 
PALAVRAS – CHAVE: Coco, Extração, Óleo, Beneficio. 

 

INTRODUÇÃO 

O coco, devido à sua ação bactericida, fungicida e imuno estimulante, o óleo de coco tem sido usado com 
sucesso no tratamento de artrite, cândida, herpes, parasitas, aids, colite, colesterol, diabete, gastrite, gripe, 
problemas de pele, cabelo, do coração e muitos outros mais (EBPM BOOK ÓLEO, 2010). Pesquisas cientí-
ficas demonstram que o ácido láurico, extraído do coco, possui a capacidade de aumentar o sistema imuno-
lógico pela ativação da liberação de uma substância chamada interleucina 2, o que leva a medula óssea a 
fabricar mais células brancas de defesa (WALLACE et. al., 2016). Além disso, os óleos láuricos agem como 
anti-inflamatórios pela inibição da síntese local de prostaglandinas e interleucina 6, que são substâncias 
pró-inflamatórias presentes em quadros reumáticos, artrites e inflamações musculares (LASZLO,  2011). 
Este trabalho tem como objetivo extrair o óleo de coco de frutos in natura utilizando o método de Soxhlet. 
 

METODOLOGIA 
Os Cocos previamente limpos e descascados foram submetidos a extração de óleo empregando o método 
de Soxhlet, segundo método IUPAC utilizando o éter de petróleo como reagente.   
 

DISCUSSÕES 
O óleo de coco é uma importante fonte natural de gordura saturada, especialmente de ácido láurico além 
de possuir ação antibacteriana, antifúngica, antiviral e antiprotozoária entre outras.  Através da análise rea-
lizada foi possível obter aproximadamente 10,16% de óleo de coco utilizando o método de Sohxlet.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que as amostras dos frutos analisadas possuem aproxi-
madamente 10,16% de óleo de coco. 
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RESUMO 

O leite e derivados (ricota e creme de leite) e o morango tem papel fundamental na alimentação da população. O leite e 
derivados são fontes ricas de cálcio, mineral responsável por fortalecer ossos e dentes, evitar a osteoporose, ajudar no 
mecanismo de contração dos músculos e regulação de serotonina. O morango é excelente fonte de vitamina C, folato e 
potássio, possui poucas calorias e muitas fibras, além de bioflavonóides. O presente trabalho tem por objetivo elaborar 
um Petit Suisse de morango e realizar a análise sensorial comparando o industrializado e o caseiro e teste de preferên-

cia entre as amostras. Ambas amostras testadas obtiveram nota 8 na maioria dos atributos analisados (aroma, 
cor, sabor e textura) e a amostra elaborada conferiu 61% da preferência dos provadores demonstrando  a sua maior 
aceitabilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leite, Ricota, Petit Suisse, Morango. 

 

INTRODUÇÃO 
Petit Suisse é um queijo típico da França. Possui uma textura cremosa e nele pode ser adicionado condi-
mentos como frutas. Deve ser conservado na geladeira até o momento do consumo (TRONCO, 1996). Se-
gundo Behmer (1984), o leite é uma emulsão de glóbulos graxos, estabilizada por substâncias albuminóides 
em um soro que contém: açúcar (lactose), proteínas, sais (minerais e orgânicos) e pequenas quantIdades 
de vários produtos como lecitina, uréia, ácido láctico, vitaminas, entre outros). A ricota é um subproduto rico 
em albumina obtido com soro desprezado durante a fabricação de outros queijos. Sabor adocicado e ligei-
ramente ácido, o morango é uma das frutas mais apreciadas para consumo ao natural ou preparadas em 
geleia, recheios, sorvete e outros doces (GRANDE ENCICLOPÉDIA BARSA, 2005). O presente trabalho 
tem por objetivo elaborar um Petit Suisse de morango e realizar a análise sensorial do industrializado e do 
caseiro e teste de preferência entre as amostras. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizada a elaboração de um Petit Suisse de morango e este foi submetidas à análise sensorial, junta-
mente com o industrializado, por teste de aceitação realizado com 94 provadores não treinados. Foram 
avaliados os parâmetros: preferência, aroma, cor, sabor e textura mediante escala hedônica estruturada de 
nove pontos variando de (9) gostei muitíssimo a (1) desgostei muitíssimo. A amostra 328 foi elaborada com 
ricota, morango, leite, creme de leite e açúcar e a amostra 497 é de Petit Suisse industrializado.  

DISCUSSÃO 
Através dos resultados observou-se que ambas amostras testadas obtiveram nota 8 na maioria dos atribu-
tos analisados (aroma, cor, sabor e textura) e a maior aceitabilidade foi obtida pela  amostra fabricada 328.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apontaram boa aceitabilidade sensorial à amostra 328, podendo ser uma alternativa mais 
natural de Petit Suisse. E em relação ao teste de preferência da amostra, 61% confirmando a aceitabilidade 
da amostra 328 em relação a 497 industrializada. 
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RESUMO 
A crescente exigência do consumidor por alimentos que apresentem, além de alta qualidade nutricional e sensorial, 
benefícios associados á saúde, faz surgir a necessidade de novos ingredientes e produtos que possam atender a essas 
exigências do mercado. Sendo assim, o setor alimentício está envolto em um ambiente altamente dinâmico regido pôr 
constantes mudanças dos padrões de consumo. O Objetivo deste trabalho visou o desenvolvimento de um novo produto 
que abrangesse a praticidade, o valor nutricional e a descoberta de um novo sabor de sequilhos enriquecido com fari-
nha integral e chia e a realização da análise sensorial do produto final e sua intenção de compra. Através dos resultados 
obtidos, conclui-se que o sequilho integral com chia é uma idéia inovadora, portanto um indicativo de que o produto 
desenvolvido será aceito pelo mercado consumidor. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Sequilho, Integral e Chia 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de biscoito em termos de volume, com 1.112 mil toneladas 
fabricadas em 2006, o que representou um faturamento em torno de R$ 6,88 bilhões para o setor. No quesi-
to volume produzido, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos, porém, em relação ao consumo per 
capta ainda estamos em 11º lugar. Existem formalmente no país cerca de 400 indústrias de biscoitos, sendo 
que as 20 maiores representam 75% do mercado. Os canais de venda também são diversos: aproximada-
mente 45% das vendas dos fabricantes são feitas via supermercados; 35% para os atacadistas; 20% para 
os distribuidores; e 5% direto ao varejo (BRANCO, 2016). O presente trabalho teve como objetivo produzir 
um biscoito tipo sequilho integral com adição de chia e realizar a análise sensorial do produto final e sua 
intenção de compra. 
 

METODOLOGIA 
Foi desenvolvido um novo biscoito tipo sequilho integral com adição de chia e este foi submetido à análise 
sensorial por teste de aceitação realizado com 100 provadores não treinados. Foram avaliados os parâme-
tros: sabor, aparência e textura mediante escala hedônica estruturada de nove pontos e realizado a inten-
ção de compra do produto final. 
 

DISCUSSÕES 
Considerando-se que a nota máxima seria 9,0 e comparando-se os atributos avaliados do biscoito obser-
vou-se que, em relação ao sabor (92%), a textura (89%) e aparência (88%) dos provadores gostaram mui-
tíssimo ou gostaram muito. A aceitabilidade esta relacionado a preferência dos atributos sensoriais dos jul-
gadores e foi desenvolvido com produtos ricos em fibras. Com relação a intenção de compra, apenas 1% 
dos provadores não comprariam o sequilho, sendo que 87% dos provadores comprariam se este estivesse 
à venda confirmando a aceitabilidade do produto no mercado de petit-four. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos através da análise sensorial apontaram uma ótima avaliação de seus atributos sen-
soriais e em relação a intenção de compra do produto, 99% dos consumidores certamente comprariam ou 
talvez comprariam confirmando a aceitabilidade dos sequilho integral com chia. 
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RESUMO 
São numerosas as histórias e lendas que explicam a “invenção” do pão de queijo, talvez a iguaria mineira mais expres-
siva e que esteja presente em uma quantidade maior de estabelecimentos comerciais e na mesa do brasileiro. Historia-
dores acreditam que foi no século XIX que este biscoito começou a ganhar forma (e fama). O objetivo deste trabalho foi 
fabricar e realizar a análise sensorial de pão de queijo integral. Através dos resultados obtidos conclui-se que o pão de 
queijo integral teve uma ótima avaliação de seus atributos sensoriais e de acordo com a intenção de compra, 93% dos 
julgadores testados certamente comprariam o produto e os 7% restante talvez comprariam confirmando a aceitabilidade 
do produto. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Pão de Queijo, Integral 

 

INTRODUÇÃO 

Com a chegada de ovos e queijos através dos portugueses, os mineiros foram incrementando o biscoito de 
polvilho até chegar no produto que conhecemos hoje, que leva, na versão tradicional, polvilho doce ou aze-
do, queijo meia-cura, ovos, margarina, leite integral e sal. A receita original também pode ser incrementada 
com outros tipos de queijo, como provolone, além de bacon, peito de peru, entre outros ingredientes (FOOD 
MAGAZINE, 2016). Seguindo a tendência de mercado para a oferta de produtos com apelo saudável, e 
satisfazendo a este grupo de consumidores  foi desenvolvido pão de queijo com multigrãos ricos em vitami-
nas e fibras necessárias para o bom funcionamento de nosso organismo. O objetivo deste trabalho foi fabri-
car e realizar a análise sensorial de pão de queijo integral com o intuito de avaliar a cor, o sabor e a aparên-
cia do produto além da intenção de compra. 
 

METODOLOGIA 
Foi desenvolvido um pão de queijo integral e este foi submetido à análise sensorial por teste de aceitação 
realizado com 74 provadores não treinados. Foram avaliados os parâmetros: sabor, aparência e textura 
mediante escala hedônica estruturada de nove pontos e realizado a intenção de compra do produto final. 
 

DISCUSSÕES 
Considerando-se que a nota máxima seria 9,0 e comparando-se os atributos avaliados do pão de queijo 
integral observou-se que, em relação ao sabor (92,0%), a textura (92,0%) e aparência (92,0%) dos provado-
res gostaram muitíssimo ou gostaram muito. A aceitabilidade esta relacionado a preferência dos atributos 
sensoriais dos julgadores em relação a um  produtos ricos em fibras. Com relação a intenção de compra, 
apenas 7% dos provadores talvez não comprariam o pão de queijo integral, sendo que 93% dos provadores 
comprariam se este estivesse à venda confirmando a aceitabilidade do produto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Através dos resultados obtidos conclui-se que o pão de queijo integral teve uma ótima avaliação de seus 
atributos sensoriais e de acordo com a intenção de compra, 93% dos julgadores testados certamente com-
prariam o produto e os 7% restante talvez comprariam confirmando a aceitabilidade do produto. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi verificar a preferência do consumidor entre duas amostras de Refrigerante sabor Maçã, 
utilizando dois aromas de diferentes empresas. A análise sensorial foi realizada no laboratório de Análise Sensorial da 
Unilago. Para esta análise, utilizou-se o Teste de Preferência com 101 julgadores não treinados. Foi solicitado aos pro-
vadores informar qual amostra era a de preferência, a intenção de compra e a frequência de consumo do refrigerante 
sabor maçã com dois aromas diferentes. Concluiu-se que a amostra denominada como A, utilizando o aroma idêntico 
ao natural de maçã do fornecedor X, foi a mais aceita e preferida em relação á amostra do fornecedor Y, totalizando um 

percentual de 64% de preferência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Refrigerante, maçã, preferência, aceitação. 

 

INTRODUÇÃO 
O consumo de refrigerantes no Brasil é da ordem de 69 litros por pessoa, o país é o terceiro maior produtor 
mundial do famoso líquido gaseificado. O mercado interno da bebida cresceu 165% nos anos entre 1988 a 
2004, aumentando também a participação de 9% para 32% dos refrigerantes considerados regionais. De 
acordo com uma previsão da ABIR, no ano de 2011 o consumo de refrigerantes pelos brasileiros seria de 
15.645 milhões de litros, empregando em torno de 300 mil trabalhadores no setor.Os refrigerantes que a-
presentarem características organolépticas próprias das frutas devem conter obrigatoriamente em sua com-
posição, suco natural da respectiva fruta, em quantidades específicas para cada sabor (SANTANA, 1995).O 
objetivo deste trabalho foi verificar a preferência do consumidor entre duas amostras de Refrigerante sabor 
Maçã, utilizando dois aromas de diferentes empresas. 

METODOLOGIA 
O desenvolvimento das formulações dos refrigerantes analisados, foram iniciados no Laboratório de Desen-
volvimento de Novos Produtos e Análise Sensorial da Indústria de BebidasPoty Ltda., localizada na cidade 
de Potirendaba-SP.Para a avaliação sensorial, foram realizados testes de preferência sensorial (teste afetivo 
de preferência), utilizando uma equipe composta por 101 provadores não treinados, com idade entre 18 e 54 
anos de ambos os sexos, alunos e professores da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
Foi solicitado aos provadores, informar qual amostra era a de preferência, a intenção e a frequência de con-
sumo do refrigerante sabor maçã com aromas obtidos de duas empresas de aromas diferentes. 
 

DISCUSSÕES 
Verificou-se que a maioria dos provadores que participaram do teste, tem faixa etária entre 19 e 36 anos 
(66%).Através da análise dos resultados do teste de preferência, observou-se que a amostra do refrigerante 
(amostra A) utilizando o aroma idêntico ao natural da empresa X, foi a mais aceita (64%). A intenção de 
consumo das amostras propostas foi avaliada em uma escala que contemplava Certamente não Consumiria 
à Certamente Consumiria. Pode-se observar que, 66% dos provadores consumiriam o produto, fato este 
muito importante no posterior lançamento do refrigerante de maçã. A frequência de consumo dos participan-
tes também foi medida a partir de uma escala contemplada dos seguintes itens: nunca consumo, às vezes 
consumo e sempre consumo. Observou-se que,55% dos provadores consomem este tipo de produto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Pode-se concluir que a amostra denominada como A, utilizando o aroma idêntico ao natural de maçã do 
fornecedor X, foi a mais aceita e preferida em relação às amostras apresentadas no teste, totalizando um 
percentual de 64% de preferência. Importante citar também que, 66% dos provadores comprariam o produ-
to, o que evidencia ainda mais, a boa aceitação do produto entre os participantes do teste sensorial, princi-
palmente os quais, sempre consomem este tipo de produto. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi verificar através da análise sensorial, a aceitação e preferência de duas marcas de suco 
integral, em relação aos atributos sabor, cor e aroma, sendo uma marca regional (Sucos Dona Elza-Bebidas PotyLtda- 
marca A) com uma marca de âmbito nacional (marca B), nos sabores laranja e uva. Através da análise dos resultados, 
observou-se que houve diferença significativa nos atributos aroma e sabor, com maior aceitação da amostra da marca A 
nos dois atributos e em relação a cor, não houve diferença significativa entre as amostras. Já, as amostras dos sucos de 
uva foram igualmente aceitas pelos provadores quanto a cor, aroma e sabor, não ocorrendo diferença estatísticas entre 
as marcas. Em relação à preferência, verificou-se que nos dois sabores a marca A (Dona Elza) foi a mais preferida com 
75,5% para o sabor laranja e 52% para o sabor uva. 
PALAVRAS-CHAVE: Suco integral de laranja, suco integral de uva, aceitação, preferência. 

 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, o Brasil encontra-se como o terceiro maior produtor de frutas do mundo e consequentemente, a 
indústria de bebidas se beneficia desse potencial investindo no mercado dos sucos prontos, incluindo os 
néctares. Os sucos de frutas são muito consumidos pela população brasileira. Isso não ocorre somente 
devido ao sabor dos sucos, mas como fonte de hidratação e por serem ricos em nutrientes (CARNEIRO et 
al., 2013).Outros aspectos que têm contribuído para o aumento do consumo de sucos de frutas processa-
dos são a falta de tempo para preparar sucos in natura, a praticidade, a substituição ao consumo de bebi-
das carbonatadas e a preocupação com o consumo de alimentos mais saudáveis. O objetivo deste trabalho 
foi verificar a aceitação e preferência do consumidor e comparar sensorialmente, com relação aos atributos 
sabor, cor e aroma, uma marca de suco regional (Sucos DONA ELZA- Bebidas Poty-marca A) com uma 
marca de suco natural de âmbito nacional (marca B), nos sabores laranja e uva. 

METODOLOGIA 
Para a avaliação sensorial, foram realizados testes de aceitação sensorial (teste afetivo de aceitação), utili-
zando uma equipe composta por 110 provadores (suco de laranja) e 100 provadores (suco de uva) não 
treinados, com idade entre 18 a 55 anos de ambos os sexos, alunos e professores da União das Faculda-
des dos Grandes Lagos – UNILAGO. Foi solicitado aos provadores, a avaliação dos atributos: aroma, cor e 
sabor, por meio de escala hedônica de 9 pontos, sendo os extremos 1. Desgostei muitíssimo e 9. Gostei 
muitíssimo. Os resultados obtidos nos testes de aceitação foram submetidos à Análise de Variância (ANO-
VA) e Teste de Tukey (p<0,05). 

DISCUSSÕES 
Observou-se que houve diferença significativa nos atributos aroma e sabor, com maior aceitação da 
amostra da marca A nos dois atributos e em relação a cor, não houve diferença significativa entre as 
amostras.Os principais motivos citados por alguns consumidores para explicar a aceitação pela amostra de 
suco de laranja da marca A, foi o aroma e o sabor de suco de laranja natural. A amostra da marca B foi 
rejeitada por apresentar gosto ligeiramente amargo e sabor aguado; observou-se também que as amostras 
dos sucos de uva foram igualmente aceitas pelos provadores quanto a cor, aroma e sabor, não ocorrendo 
diferença estatísticas entre eles. Os resultados do índice de aceitabilidade e do teste de aceitação 
apontaram o suco da marca A (Dona Elza) com a maior aceitação nos dois sabores (laranja e uva) com uma 
aceitação geral de 81% para a marca A e 74% para a marca B. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os Índices de Aceitabilidade (IA) verificados para os sucos de laranja e uva da marca A foram significativos, 
variando entre 77,8 a 83,3%, em cada atributo avaliado. Já para o suco de laranja da marca B, os índices 
de aceitabilidade foram não significativos para os atributos aroma e sabor, variando entre 67,8 e 62,2%. Em 
relação a preferência, verificou-se que nos dois sabores (laranja e uva) a marca A (Dona Elza) foi a mais 
preferida com 75,5% para o sabor laranja e 52% para o sabor uva, enquanto que o suco da marca B ficou 
com 24,5% e 48%, respectivamente. Os resultados dos testes de aceitação e preferência mostraram maior 
aceitação do suco da marca A (Dona Elza) nos dois sabores (laranja e uva). 
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RESUMO 
As Barras de Cereais a base de batata doce, foram obtidas pela cocção da massa da batata doce e mel, sendo que 
posteriormente são introduzidos os outros ingredientes para homogeneização da massa e ponto do corte.Com is-
so,garantiu-se as características dos ingredientes em termos de cor, sabor e propriedades nutricionais, mesmo após o 
processamento. Os testes de aceitação foram aplicados para 100 provadores não treinados. A aceitabilidade sensorial 
da barra de cereal foi determinada mediante escala hedônica. O índice de aceitabilidade foi significativo, sendo que, 
37% dos provadores disseram que certamente comprariam, 61% talvez comprasse/talvez não comprasse e apenas 2% 
não comprariam o produto. 

PALAVRAS-CHAVE: Barra de cereal, batata doce, sabor, textura. 
 

INTRODUÇÃO 
A demanda por alimentos seguros e nutritivos está crescendo, sendo a ingestão de alimentos balanceados, 
acarreta maneira de corrigir ou evitar problemas de saúde, como diabetes, obesidade, cardiopatias, desnu-
trição, entre outras de origem, em grande parte, nos erros alimentares. As barras de cereais atendem a esta 
finalidade e são feitas a partir da extrusão de cereais de sabor adocicado e agradável, fonte de vitaminas, 
sais minerais, fibras, proteínas e carboidratos complexos .Os ingredientes têm que ser combinados para 
garantir que se complementem mutuamente em todas as características como sabor, textura e propriedades 
físicas e, particularmente, no equilíbrio de atividade de água (GUTKOSKI et al., 2007). Os principais aspec-
tos considerados na elaboração desse produto são: a escolha do cereal, a seleção do carboidrato apropria-
do (de forma a manter o equilíbrio entre o sabor e a sua longevidade), o enriquecimento com vários nutrien-
tes e sua estabilidade no processamento. Também tem sido considerado o valor nutricional, sendo preferi-
dos os com alto conteúdo de fibras e baixo teor ou isentos de gordura e alto valor energético  
 

METODOLOGIA 
As barras de cereais foram produzidas nas minicozinhas da instituição, utilizando batata doce, coco ralado, 
mel, ameixa, aveia, chia e farelo de trigo.Foram elaboradas as embalagens adequadas ao acondicionamen-
to do produto, de acordo com as legislações vigentes. Para a informação nutricional,usou-se como base, 
informações contidas na Tabela TACO. Os testes de aceitação e preferência foram aplicados para100 pro-
vadores não treinados, na União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), em São José do Rio 
Preto-SP. A avaliação incluiu os seguintes atributos sensoriais: aroma, sabor, aparência e textura. Para a 
avaliação, foi utilizada uma escala hedônica de 09 pontos, através dos atributos de desgostei muitíssimo, 
desgostei muito, desgostei regularmente, desgostei ligeiramente, indiferente, gostei ligeiramente, gostei 
regularmente, gostei muito e gostei muitíssimo, sendo que após isso, foi respondido se o provador certa-
mente compraria, talvez comprasse/talvez não comprasse e certamente não compraria. 
 

DISCUSSÕES 
Houve uma maior participação dos provadores na faixa etária de 19 à 36 anos, correspondendo a 82% e 
predomínio do sexo feminino com 62%. Em relação à textura, houve predominância da avaliação “gostei 
regularmente” com 33% e “gostei muito” com 28%. No tocante a aparência, estes dois requisitos ficaram em 
30%. Sobre o sabor, 34% dos provadores responderam “gostei regularmente” e 27% “gostei muito”. Sobre 
doçura, houve 25% da nota “gostei regularmente” e 31% “gostei muitíssimo”. Por fim, 37% dos provadores 
confirmaram que certamente comprariam o produto, 61% talvez comprasse/talvez não comprasse e apenas 
2% dos provadores indicaram que certamente não comprariam o produto.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Notou-se boa aceitação do público por ser um produto novo e inexistente no mercado e o público alvo foi 
marcante na faixa etária entre 19 e 36 anos. Assim, estima-se que seria exatamente este o público de fre-
quentadores de academias, que buscam produtos a base de batata doce para consumirem entre suas ativi-
dades físicas. 
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RESUMO 
“Bacookies” são biscoitos amanteigados com pedaços de bacon pensados para despertar a curiosidade das pessoas, 
combinando o valor do biscoito doce como bacon que é uma paixão mundial. A análise sensorial é aplicada na melhoria 
da qualidade e desenvolvimento de novos produtos, além de relatar a aceitação do consumidor ao produto.O objetivo do 
estudo foi avaliar a aceitação do biscoito doce com pedaços de bacon. Utilizou-se o Teste de Aceitação Geral utilizando 
uma escala hedônica estruturada de nove pontos, incluindo intenção de compra. A avaliação incluiu os seguintes atribu-
tos sensoriais: textura, aparência e sabor. Os testes de aceitação foram aplicados a um painel de 107 provadores não 
treinados. A aceitabilidade sensorial do “Bacookies”variou de 89% à92% em cada atributo avaliado. Em relação à inten-

ção de compra, 60% dos provadores comprariam o produto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Bacookies, biscoitos, bacon. 
 

INTRODUÇÃO 
Biscoitos são segmentados em Recheados, Crackers e Água e Sal, Wafers, Maria e Maisena, Secos e Do-
ces, Amanteigados, Salgados, Rosquinhas e outros. O Brasil ocupa a posição de 4° maior vendedor mundi-
al de biscoitos com registro de 1.732 milhões de toneladas comercializadas em 2015, segundos os dados 
da ABIMAPI e EUROMONITOR. Em 2015, o setor exportou 39 mil toneladas para mais de 80 países, sendo 
que os 10 maiores destinos representaram 88% das vendas internacionais. Para as empresas da indústria 
de biscoitos, investir no processo de desenvolvimento de novos produtos é de importância para a sobrevi-
vência no mercado. Os biscoitos possuem baixa umidade, moldados em pequenas unidades. Apresenta 
longa vida de prateleira, permite produção em grande quantidade e ampla distribuição (ABIMAPI, 2016). Por 
ser um alimento pronto para consumo saboroso e de fácil armazenamento e transporte eles marcam pre-
sença em vários momentos do dia. O objetivo deste trabalho foi desenvolver biscoitos amanteigados com 
pedaços de bacon, que apresentem praticidade para o consumo e alto valor sensorial. 

METODOLOGIA 
Os biscoitos amanteigados foram produzidos nas minicozinhas da Instituição de Ensino, de acordo com o 
processo tradicional para produção de biscoitos amanteigados e adicionando os pedaços de bacon. Foram 
elaboradas as embalagens adequadas ao acondicionamento do produto, de acordo com as legislações 
vigentes. Para a informação nutricional, usou-se como base, informações contidas na Tabela TACO. Os 
testes de aceitabilidade foram aplicados a um painel de 107 provadores não treinados, na União das Facul-
dades dos Grandes Lagos (UNILAGO), em São José do Rio Preto-SP. A avaliação incluiu os seguintes 
atributos sensoriais: textura, aparência e sabor. Após avaliação dos atributos citados, fez-se pesquisa de 
intenção de compra. O Índice de Aceitabilidade (IA) foi realizado em relação aos atributos de textura, apa-
rência e sabor. Para o cálculo do índice de aceitabilidade, adotou-se a seguinte expressão: IA (%) = A x 
100/B, onde A = nota média obtida para o produto, e B = nota máxima dada ao produto. O IA com boa re-
percussão deve atingir uma porcentagem maior ou igual a 70%. 
  

DISCUSSÕES 
Houve uma maior participação dos provadores na faixa etária de 19 à 36 anos, correspondendo 8% e 
predomínio do sexo feminino, 75%. O índice de aceitabilidade foi significativo, representando 89%. Em 
relação a intenção de compra, 60% dos provadores comprariam o produto.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Notou-se grande aceitação do público por ser uma novidade que desperta curiosidade e ao mesmo tempo, 
praticidade no consumo no dia-a-dia, além da mistura doce com o salgadinho do bacon. 
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RESUMO 
O requeijão cremoso sabor bacon com pedaços de bacon é um produto lácteo, ondefoiobtido pela homogeneização dos 
ingredientes no liquidificador e, posteriormente, realizou-se a saborização do produto e adição de pedaços de bacon 
frito. A aceitabilidade sensorial do requeijão foi determinada mediante escala hedônica. Comparando-se os atributos 
avaliados: sabor, cor e texturado requeijão cremoso sabor bacon com pedaços de bacon, observou-se que, em relação 
ao sabor, 46% dos provadores “gostaram muitíssimo”, em relação a cor e textura, 43% e 56% “gostaram muitíssimo”, 
respectivamente. O requeijão cremoso sabor bacon com pedaços de bacon, teve um Índice Geral de Aceitabilidade 
significativo de 92%, índice este acima do estabelecido, considerando uma repercussão favorável quando o IA ≥ 70%. 
Nota-se que, o objetivo do trabalho em relação a intenção de compra foi atendido, visto que 73% dos provadores com-

prariam o produto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Requeijão, bacon, ricota, aromas. 
 

INTRODUÇÃO 
Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo – ABIQ mostram que a produção de requeijão 
cremoso, entre 2000 e 2009, aumentou em 94%, tornando-se a terceira variedade de queijo mais fabricada 
no Brasil (KARAM et al, 2012).O aumento do consumo de produtos à base de queijos processados em todo 
o mundo se deve, principalmente, às mudanças nos hábitos de consumo, já que estes produtos são mais 
aceitos pelos consumidores jovens por seu sabor mais suave que os queijos naturais.Pensando em atender 
este público, foi desenvolvida uma especialidade láctea, um requeijão cremoso sabor bacon com pedaços 
de bacon, no qual tem como finalidade, agregar sabor ao produto que possui um mercado crescente.   

METODOLOGIA 
O desenvolvimento do produto foi realizado na União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, no 
município de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Esse projeto contou com a participa-
ção de 100 pessoas, que contribuíram para análise da aceitação onde avaliaram três atributos sensoriais 
(sabor, cor e textura) e teste de atitude (intenção de compra). Para a obtenção do requeijão, primeiramente, 
ferveu-se 1 litro de leite, em seguida, com o leite ainda quente, realizou-se a coagulação com 5 ml de vina-
gre branco, onde foi segregado o coalho do soro, formando a ricota. Em um liquidificador, adicionou- se 
250g de ricota com 150 ml de leite quente, batendo em velocidade baixa até sua homogeneização. Após a 
homogeneização, foram adicionados os seguintes ingredientes, margarina, amido modificado, goma xanta-
na, ácido cítrico, sorbato de potássio e cloreto de sódio. Após a adição destes ingredientes, aumentou-se a 
velocidade de rotação do liquidificador. Após obter uma massa homogênea, adicionou-se aroma líquido de 
bacon, aroma líquido de queijo e bacons fritos cortados em cubos, obtendo assim, o requeijão sabor bacon 
com pedaços de bacon. 

DISCUSSÕES 
Utilizando a escala hedônica, observou-se que, em relação ao sabor, 46% dos provadores “gostaram mui-
tíssimo” e em relação a cor e textura, 43% e 56% “gostaram muitíssimo”.Observou-se que as demais notas 
de atributos sabor, cor e textura, obtiveram um bom nível de aceitação geral, sendo a textura, maior número 
de notas 8 (Gostei muito).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados apontaram ótima aceitabilidade sensorial, com 92% de aceitação. O requeijão sabor bacon 
com pedaços trouxe a proposta de trazer a junção do requeijão, um produto altamente consumido, mas com 
um diferencial do bacon no paladar do consumidor, que foi significativamente importante para determinar a 
qualidade sensorial do produto. 
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RESUMO 
O principal objetivo do processamento de alimentos é convertê-los em produtos mais estáveis que possam ser 
estocados por longos períodos. Atualmente, busca-se também uma alimentação mais saudável, com produtos naturais 
e que ajudem no funcionamento do organismo. Este trabalho teve como objetivo avaliar o aproveitamento da farinha de 
banana verde (FBV) na produção de biscoitos tipo cookies. Foram produzidos biscoitos com substituição parcial de 
farinha de trigo por FBV. Os biscoitos foram avaliados na análise sensorial quanto à textura/crocância, aparência, 
sabor/gosto, aceitabilidade e a possibilidade de compra dos mesmos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Farinha de banana, cookies, aceitabilidade, análise sensorial.   
 

INTRODUÇÃO 
Dentre os vários alimentos que podem ser consumidos pelas pessoas e que tem em sua origem natural, 
grande fonte de vitaminas e nutrientes necessários à subsistência humana, encontramos a banana. O Brasil 
é o terceiro maior produtor dessa fruta rica em potássio e seu consumo se dá geralmente como parte da 
complementação calórica das pessoas. (VIEIRA) A produção de farinha a partir da banana verde (FBV) e 
sua utilização na produção de biscoitos como complemento alimentício não é nova e muito se tem feito para 
que se torne ainda mais viável, sendo o resultado final muito benéfico à saúde. A banana verde tem menos 
calorias e carboidratos, o que ajuda a inibir e até mesmo a reverter o ganho de peso. Possui zero gordura e 
também mais fibras do que a banana madura, o que facilita o trânsito intestinal. A farinha de banana verde 
pode ser utilizada na produção de cookies. Pela maneira como são produzidos, podem ser armazenados 
por longos períodos e são fontes de fibras e proteínas, de fácil comercialização e consumo (EMBRAPA, 
1997). Partindo deste princípio, este trabalho teve por objetivo desenvolver cookies de FBV com elevado 
valor nutritivo e de custo acessível às famílias menos favorecidas economicamente.   

 
METODOLOGIA 

Os cookies são biscoitos obtidos pelo amassamento e cozimento de massa preparada com farinhas, 
amidos, fermentada ou não, e outras substâncias alimentícias, possuindo baixa umidade, moldado em 
pequenas unidades. Inicialmente, preparou-se à massa dos biscoitos tipo cookies, em um recipiente onde 
foram adicionados todos os ingredientes da massa: manteiga sem sal, açúcar, açúcar mascavo, ovo, farinha 
de trigo, fermento em pó, chocolate picado, essência de baunilha, farinha de banana verde e banana 
amassada. Depois de pronta a massa, moldou-se os biscoitos tipo cookies e assou-os em forno pré-
aquecido à 180º por 40 minutos. Foi realizada análise sensorial para verificar a aceitabilidade do produto. 
 

DISCUSSÕES 
Foi observado que a metodologia utilizada para a produção dos biscoitos tipo cookies com substituição 
parcial da farinha de trigo por farinha de banana verde, foi adequada. Obteve-se boa aceitação dos 
consumidores de faixas etárias diferentes e conseguiu-se produzir um alimento de maior valor nutricional 
que pudesse ser apreciado pela maioria dos consumidores. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Verificou-se através dos bons resultados obtidos, que é possível a substituição parcial da farinha de trigo 
pela FBV, sem perdas da qualidade sensorial do produto. 
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RESUMO 
A secagem tem como objetivo a retirada da água contida nos alimentos, de modo a manter a sua qualidade durante o 
armazenamento por longos períodos de tempo, além disso, a redução do volume causado pela secagem, minimiza o 
custo de transporte e armazenamento. Porém, a secagem pode alterar as características sensoriais e o valor nutricional 
do produto final. Este trabalho teve como objetivo avaliar as curvas da cinética de secagem das cascas e polpas da 
pitaia das variedades H.undatus (branca) e H. polyrhizus (vermelha). Foi determinado a umidade inicial da casca e pol-
pa das pitaias. A secagem foi realizada em estufa com circulação de ar a 60º durante 350 minutos. Observou-se que a 
umidade decresceu ao longo do tempo.As cascas das duas variedades de pitais apresentaram maior umidade do que 
as polpas, dentre elas, as cascas da pitaia branca obtiveram maior umidade inicial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pitaia. Cinética secagem.  

 

INTRODUÇÃO 
A pitaia é uma fruta exótica, que possui vários benefícios para a saúde, dentre eles a proteção de células do 
organismo, o combate de doenças cardiovasculares e o auxílio na regulação da flora intestinal. Existe uma 
variedade de espécies que são agrupadas a partir de suas características físico-químicas. Além do que, seu 
aproveitamento pode ser total (casca, polpa e semente). Porém, a fruta possui uma grande quantidade de 
água, sendo assim não são muito comercializados produtos derivados, devido sua perecibilidade. A procura 
por métodos eficazes na conservação de produtos tem provocado as grandes indústrias para o desenvolvi-
mento de processamentos que garantam maior vida útil sem prejudicar os valores nutricionais e sensoriais 
do alimento. A secagem é uma das etapas do pré-processamento que tem por finalidade a remoção da 
água pressente no alimento. Esse processo aumenta a vida de prateleira do produto, além de, inibir a proli-
feração de micro-organismos e transformações químicas. Porém o seu efeito pode ocasionar alterações nas 
características sensoriais e no valor nutricional do alimento. Este trabalho visa determinar as curvas de ciné-
tica de secagem da polpa e casca das duas variedades de pitaias estudadas (ABREU et al., 2012). 
 

METODOLOGIA 
Inicialmente, utilizou-se aproximadamente 2 kg, das pitais das variedades H.undatus (branca) e H. polyrhi-
zus(vermelha), determinou-se a umidade inicial das cascas e polpas a partir do método gravimétrico em 
estufa de circulação de ar. As curvas de secagem foram construídas através da umidade inicial e da varia-
ção da massa das amostras ao longo do tempo. 

 
DISCUSSÕES 

Observou-se que a umidade decresceu ao longo do tempo e a secagem foi realizada em 350 segundos.  As 
cascas das duas variedades de pitais apresentaram maior umidade do que as polpas, dentre elas, as cas-
cas da pitaia branca obtiveram maior umidade inicial. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A umidade, tanto da casca como da polpa, diminui ao longo do tempo. O tempo de secagem não foi sufici-
ente para a casca pois ficou um pouco úmida e com um forte odor indesejado. A polpa ficou seca na forma 
de uma massa, entretanto, verificou-se que este não é um método adequado para secar polpa. É preciso 
realizar outros estudos, com métodos adequados para secagem de polpa, para produzir o produto final nu-
ma forma mais adequada de uso, isto é, na forma de pó. 
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RESUMO 
O setor gastronômico no Brasil apresenta uma vasta variedade culinária e é responsável por gerar muitos dos empregos 
diretos no país. Dentro dessa cadeia, os “sushi-bares”, “fast-foods” e restaurantes especializados em comida japonesa 
vêm ganhando destaque, devido ao crescimento no número de estabelecimentos que oferecem esse tipo de serviço. 
Isto decorre-se pela popularização da culinária japonesa, que atualmente apresenta um “status” de saudável e nutritiva, 
conquistando novos adeptos.Devido ao crescente número de restaurantes japoneses em nosso país, especialmente na 
região sudeste e principalmente pelo fato da alta perecibilidade do principal ingrediente desta culinária, o salmão, este 
trabalho teve como objetivos avaliar a contaminação microbiológica de temakis vendidos em foodtrucks da cidade de 
São José do Rio Preto. 
 
PALAVRAS-CHAVE :Análise, temaki,foodtruck. 

 

INTRODUÇÃO 
Um alimento de risco é todo aquele que contém em sua composição ingredientes de proteína animal ou 
derivados, e que é comercializado já pronto para o consumo. Os pescados, além de serem consumidos 
cozidos, também são oferecidos crus, em preparações como o sushi, sashimi e o temaki (VALLANDRO, 
2010).A presença de um microrganismo indicador proporciona uma evidência indireta referente a uma ca-
racterística particular do histórico da amostra. Assim uma análise de micro-organismos indicadores: aeró-
bios mesófilos e coliformes termotolerantes, poderá indicar a segurança e a qualidade sanitária do alimento. 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado com quatro amostras de temakis.Realizou-se a diluição seriada da amostra. Para a 
análise de bactérias aeróbias mesófilas utilizou-se a técnica de semeadura por superfície com meioPlate 
Count Agar(PCA).A análise de coliformes totais deu-se pela técnica dos tubos múltiplos com Caldo Lauril-
Sulfato Triptose. Para identificação de Escherichia coli foram semeadas placas de ágar Eozina Azul de Meti-
leno (EMB) pela técnica de esgotamento. 

DISCUSSÕES 
A contagem de bactérias aeróbias mesófilas variou de 1,38 x 10

5
 a 8,06 x 10

5
 UFC/g. A legislação brasileira 

não impõe limites para esta população, porém segundo a literatura pesquisada este valor não deve ser mai-
or que 10

6 
UFC/g

-1
, estando aptas as amostras. Todas as amostras evidenciaram a presença de coliformes 

totais e tambémcoliformes termotolerantes, sendo identificado a Escherichia coli. Os coliformes fecais não 
são necessariamente patogênicos, mas indicam contaminação por micro-organismos que podem causar 
doenças, já que ambos são provenientes do trato intestinal e veiculados pelas fezes de animais de sangue 
quente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os alimentos estudados apresentaram coliformes fecais e, assim, estavam inaptos ao consumo.A presença 
do micro-organismo indicador Escherichia coli indica que este alimento foi produzido sem Boas Práticas de 
Fabricação (BBF) e pode, portanto, ser transportador de micro-organismos patogênicos.Os restaurantes 
japoneses devem ser mais fiscalizados e instruídos aos riscos dos consumidores ao ingerirem seus alimen-
tos crus, contendo alta carga de bactérias aeróbias mesófilas e coliformes fecais. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi verificar através da análise sensorial, a aceitação e preferência de três marcas de refrige-
rantes tipo Cola nas versões Light, Zero e Stévia. Através da análise dos resultados do teste de aceitação, observou-se 
que não houve diferença significativa entre as amostras em relação ao sabor residual, doçura e aceitação geral. Em 
relação à preferência,verificou-se que 44% preferiram a versão Zero, seguido da versão Stévia com 40% e a Light com 
16%.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Refrigerante, restrição de açúcar, análise sensorial. 
 

INTRODUÇÃO 
Os produtos “diet” são classificados como alimentos para fins especiais e definidos como sendo “alimentos 
especialmente formulados ou processados. O termo “light” indica um alimento que apresenta uma redução 
mínima de 25% do valor calórico ou do conteúdo de algum nutriente quando comparado a um similar tradi-
cional (CAMARA, 2007). A Stévia é um adoçante natural de base vegetal, não calórico e que tem sido utili-
zado há centenas de anos como parte de uma dieta regular em muitas partes do mundo. Em particular, as 
combinações com o açúcar têm demonstrado uma redução no total de calorias e a obtenção de um perfil de 
sabor semelhante ao da sacarose (GLOBAL STEVIA INSTITUTE, 2016).O objetivo deste trabalho foi verifi-
car a aceitaçãoem relação aos atributos doçura, aceitação geral e sabor residual e também a preferência, 
dosrefrigerantes tipo cola nas versões Zero, Light e Stévia, todos produzidos por uma empresa líder de 
mercado. 

METODOLOGIA 
Para a avaliação sensorial, foram realizados testes de aceitação e preferência, com uma equipe composta 
por 55 provadores não treinados, alunos e professores da UNILAGO. Foi solicitado aos provadores,a avalia-
ção dos atributos: doçura, aceitação geral e sabor residual, por meio de escala hedônica de 9 pontos. Os 
resultados obtidos nos testes de aceitação foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e Teste de 
Tukey (p<0,05).Foi também solicitado aos provadores, informar qual amostra era a de preferência e a fre-
quência de consumo de refrigerantescom restrição de açúcar.  
 

DISCUSSÕES 
Através da análise dos resultados do teste de aceitação, verificou-se que as amostras dos refrigerantes tipo 
cola nas versões Zero, Light e Stévia, foram igualmente aceitas pelos provadores quanto a doçura, aceita-
ção geral e sabor residual, não ocorrendo diferença estatísticas entre eles.Em relação à preferência, o refri-
gerante tipo cola na versão Zero, obteve um resultado de 44%, seguido da Stévia com 40% e por fim, a 
versão Light com 16%. Os resultados demonstraram que os atributos sabor residual e doçura são os atribu-
tos mais relevantes para definir a preferência dos julgadores. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que não houve diferença significativa entre as amostras em relação ao sabor residual, doçura e 
aceitação geral. Em relação à preferência,verificou-se que 44% preferiram a versão Zero, seguido da versão 
com Stévia (40%) e a Light com 16%. 
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RESUMO 
Uma fruta típica de clima temperado, um grande alvo de investimento no país, um alimento nutritivo e de baixo custo, 
são pontos destacados que transformam a maçã em um alimento indicado para todas as idades e vários fins. Visando 
um produto processado de baixo custo, alto valor nutritivo e boa aceitação pela população, a geleia é uma excelente 
opção, por ser de fácil preparo e consumo. A geleia de maça foi processada com a polpa e posteriormente, visando o 
reaproveitamento, foi adicionada a casca.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Maçã. Casca. Geleia. 

INTRODUÇÃO 
As frutas fazem parte da alimentação humana, em sucos, bebidas alcoólicas, saladas e doces, a fruticultura 
um ramo de grande importância de negócios no Brasil. Para que o tempo de conservação de uma fruta se 
prolongue, é possível projetar formas de conservação para adaptar uma fruta, para a industrialização mes-
mo após o período de safra .A geleia é um doce feito a partir de frutas, porém que não contém toda a polpa 
tem um aspecto semitransparente e uma consistência mais firme facilitando a conservação da fruta, pois 
além do calor, a concentração de açúcar com alteração da pressão osmótica, favorece a conservação do 
produto (RORIZ, 2010).A geleia de fruta é o produto preparado com frutas, sucos ou extratos aquosos das 
frutas, podendo apresentar frutas inteiras, em pedaços ou em partes sobre variadas formas acrescentando 
tais ingredientes a mistura com açúcares com ou sem adição de água, pectina, ácidos e outros ingredientes 
permitidos. Tal mistura será convenientemente processada até ficar com consistência semi-sólida adequada 
e finalmente acondicionada de forma a assegurar sua perfeita conservação (LOPES, 2007). Segundo Lopes 
(2007) O produto deverá ser preparado com frutas sadias e limpas, não deverá conter matérias estranhas 
como: gravetos, materiais terrosos, pedras e outras substâncias estranhas á sua composição, mas poderá 
conter fragmentos de frutas, será tolerada a adição de acidulantes e de pectina para compensar qualquer 
deficiência no conteúdo natural de pectina ou acidez da fruta. Os elementos considerados básicos para 
elaboração de geleias são: As frutas, pectina, ácido, açúcar e água. O objetivo deste trabalho é desenvolver 
uma geleia de polpa e casca de maçã.  

METODOLOGIA  
No processamento da geléia foi utilizado 1kg de maçã do tipo Fuji, 1kg de açúcar refinado, 10 gramas de 
pectina industrial e ácido cítrico. Todos os ingredientes foram levados ao fogo, tanto na geleia da polpa 
quanto na da casca, foi determinado o tempo de cozimento de cada uma das geleias, pela obtenção do 
ponto de fio e observação da consistência adequada das mesmas.  

  

DISCUSSÕES  
Observou-se que, por se tratar de um material mais consistente, a geleia da casca da maçã apresentou um 
tempo de processamento maior. Em relação a casca, foi considerado que, por já conter pectina, ao adicio-
ná-la foi formado facilmente o gel em relação a geleia processada com a polpa, que ficou com a consistên-
cia inadequada.  A geleia da casca da maçã apresentou melhor aceitação, pois ficou com um sabor mais 
pronunciado em relação à geleia da polpa, que ficou doce demais. Em contrapartida, a polpa apresentou um 
rendimento em volume muito maior e o processamento mais rápido. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A geleia da casca da maçã apresentou melhor aceitação em relação a geleia da polpa, entretanto o volume 
produzido foi menor.  
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PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DE UM PARQUE EÓLICO 
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RESUMO 
O objetivo do estudo “Princípio de Funcionamento de um Parque Eólico” é informar aos leitores de uma forma simples, 

como a energia sai da central de geração e chega até nossas casas, com foco nas centrais de geração eólica e mos-
trando o potencial eólico no Brasil e no Mundo, já que com o avanço da tecnologia precisa-se cada vez mais de energia 
alternativa, pois as fontes geradas através do petróleo e outros combustíveis fósseis não duram para sempre. Apresen-
ta-se também os processos de implantação de um parque eólico, desde a construção da base para instalação mecânica 
das as torres eólicas até a instalação de todo o sistema elétrico e controle do parque.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Energia, Eólica, Parque, Aerogeradores. 

 

INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais, a energia elétrica é fundamental para nossa “sobrevivência” no mundo corporativo e até 
mesmo no mundo social, porque cada vez mais a tecnologia faz com que os seres humanos necessitem da 
utilização da energia elétrica em suas atividades, todas as residências possuem equipamentos eletrodomés-
ticos e eletroeletrônicos, por exemplo geladeira, televisão, computador, celular e o essencial, a iluminação, 
mas para que tudo isso funcione, conta-se com uma fonte de energia que é disponibilizada em nossa resi-
dência através de uma concessionária de energia elétrica ou até mesmo através de uma fonte particular 
instalada pelo proprietário. 

 
METODOLOGIA 

Baseado em pesquisas, pode-se afirmar que as fontes de energia que são disponibilizadas pelas conces-
sionárias, são distribuídas em toda a cidade através de um sistema de distribuição de energia elétrica. Em 
cada uma das unidades consumidoras, (residências, condomínios, hospitais, industrias, entre outros) é ins-
talado um sistema de medição de energia através de um relógio que mede a potência consumida pela qual 
paga-se um valor mensal para a concessionária. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Toda energia que consumimos é produzida em centrais de geração e cogeração de energia, entre elas po-
de-se citar geração através de fontes renováveis e geração através de fontes não renováveis. O Parque 
Eólico é uma fonte de energia renovável, onde a geração da energia acontece nos aerogeradors, que são 
equipamentos que transformam a energia mecânica gerada pelas turbinas através da força dos ventos, em 
energia elétrica. Essa energia elétrica é distribuída no parque por uma rede de média tensão até uma sub-
estação que eleva a tensão para que a mesma possa ser transmitida até as cidades onde existem outras 
subestações que rebaixam novamente a tensão para que assim possa ser distribuída para as unidades 
consumidoras (residências, condomínios, hospitais, industrias, entre outros). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No mundo atual que vivemos, é extremamente necessária a busca por fontes de energia renováveis, pois os 
combustíveis fósseis são fontes esgotáveis, além de ser altamente prejudicial ao meio ambiente e todos que 
vivem nele. A energia eólica é uma excelente opção de investimento em energia renovável, em particular no 
Brasil, pois maior parte do território brasileiro é propicio para geração de energia eólica. 
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RESUMO 
O objetivo do estudo “Princípio de Funcionamento de um Parque Eólico” é informar aos leitores de uma forma simples, 
como a energia sai da central de geração e chega até nossas casas, com foco nas centrais de geração eólica e mos-
trando o potencial eólico no Brasil e no Mundo, já que com o avanço da tecnologia precisa-se cada vez mais de energia 
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das as torres eólicas até a instalação de todo o sistema elétrico e controle do parque.  
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INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais, a energia elétrica é fundamental para nossa “sobrevivência” no mundo corporativo e até 
mesmo no mundo social, porque cada vez mais a tecnologia faz com que os seres humanos necessitem da 
utilização da energia elétrica em suas atividades, todas as residências possuem equipamentos eletrodomés-
ticos e eletroeletrônicos, por exemplo geladeira, televisão, computador, celular e o essencial, a iluminação, 
mas para que tudo isso funcione, conta-se com uma fonte de energia que é disponibilizada em nossa resi-
dência através de uma concessionária de energia elétrica ou até mesmo através de uma fonte particular 
instalada pelo proprietário.  
 

METODOLOGIA 
Baseado em pesquisas, pode-se afirmar que as fontes de energia que são disponibilizadas pelas concessi-
onárias, são distribuídas em toda a cidade através de um sistema de distribuição de energia elétrica. Em 
cada uma das unidades consumidoras, (residências, condomínios, hospitais, industrias, entre outros) é ins-
talado um sistema de medição de energia através de um relógio que mede a potência consumida pela qual 
paga-se um valor mensal para a concessionária.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Toda energia que consumimos é produzida em centrais de geração e cogeração de energia, entre elas po-
de-se citar geração através de fontes renováveis e geração através de fontes não renováveis. O Parque 
Eólico é uma fonte de energia renovável, onde a geração da energia acontece nos aerogeradors, que são 
equipamentos que transformam a energia mecânica gerada pelas turbinas através da força dos ventos, em 
energia elétrica. Essa energia elétrica é distribuída no parque por uma rede de média tensão até uma su-
bestação que eleva a tensão para que a mesma possa ser transmitida até as cidades onde existem outras 
subestações que rebaixam novamente a tensão para que assim possa ser distribuída para as unidades 
consumidoras (residências, condomínios, hospitais, industrias, entre outros).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No mundo atual que vivemos, é extremamente necessária a busca por fontes de energia renováveis, pois os 
combustíveis fósseis são fontes esgotáveis, além de ser altamente prejudicial ao meio ambiente e todos que 
vivem nele. A energia eólica é uma excelente opção de investimento em energia renovável, em particular no 
Brasil, pois maior parte do território brasileiro é propicio para geração de energia eólica.  
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RESUMO 

Hoje em dia mulheres e homens buscam ter um corpo adequado ao padrão que a mídia exige, devido a isso procuram 
recursos para obter esse padrão de beleza, e um desses recursos é a cirurgia plástica, e um dos métodos mais utiliza-
dos na cirurgia plástica é a abdominoplastia. O profissional da estética traz um recurso que pode ajudar no pós operató-
rio de uma cirurgia plástica, minimizando as complicações que a cirurgia oferece ao paciente submetido a esta cirurgia. 
O pós operatório utilizado pelo profissional da estética é a drenagem linfática manual e o ultrassom de 3mHz, que pro-
porciona uma melhor e mais rápida recuperação.    

Palavras Chave: Abdominoplastia. Drenagem linfática manual. Ultrassom terapêutico. 

 

INTRODUÇÃO 
A beleza feminina era retratada por mulheres que possuíam corpos volumosos, mas houve uma mudança 
da visão estética, onde a magreza passou a ser o padrão ideal de beleza. Há uma grande influência da 
mídia, que traz mudanças nos padrões de vida e consequentemente nos hábitos alimentares. A busca por 
este corpo perfeito incluem mulheres e ate homens que procuram uma forma rápida e eficaz para se manter 
dentro dos padrões de beleza.  (COSTA, 2013 ; SANTOS, et. al 2013). 
O indivíduo procura diversos recursos existentes no mercado para a busca de conseguir um corpo que se 
encaixe ao padrão da mídia, decorrente a isso procuram medicamentos, dietas, exercícios e até interven-
ções cirúrgicas. A busca por intervenções cirúrgicas tem crescido de forma rápida, dentre os vários tipos de 
intervenções a abdominoplastia vem sendo a melhor opção para indivíduos que possuem flacidez decorren-
te a perda de peso muito rápida ou a gravidez múltipla e também para pessoas de possuem gordura locali-
zada (SANTOS, et al, 2013). 

 

METODOLOGIA 
Realizou-se uma revisão bibliográfica no período de março à outubro no ano de 2016, foram utilizados 15 
artigos que foram encontrados na base de dados (Google acadêmico e scielo) e em livro, e à partir disto 
selecionamos artigos dos últimos 5 anos e excluímos artigos que não se encaixavam ao tema proposto. 

 

DISCUSSOES 
O profissional Esteticista pode utilizar a DLM, pois é um importante mecanismo para minimizar o edema no 
PO e ajudar na cicatrização. Este estudo relata que o recurso mais utilizado para o tratamento PO de ab-
dominoplastia é a DLM seguida do US. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Baseando-se nos dados obtidos com essa revisão de literatura, concluiu-se que a DLM e o US quando utili-
zados no pós operatório imediato é de extrema importância em pacientes submetidos à cirurgia de abdomi-
noplastia. 

 

REFERÊNCIAS 
MIGOTTO, Julie Severo; SIMÕES, Naudimar Di Pietro. Atuação Fisioterapêutica Dermato Funcional no 
Pós-operatório de Cirurgias Plástias. 2013. 
SILVA, Rodrigo Marcel Valentim; MARTINS, Afonso Luis Medeiros de Sousa; MACIEL, Sara Lídia Caval-
canti Florêncio; et al. Protocolo fisioterapêutico para o pós operatório de Abdominoplastia. 2012. 
SILVA, Leuziane Alves; MEJIA, Dayana Priscila Maia. A Importância da Drenagem Linfática Manual no 
Pós-Operatório de Lipoaspiração e Abdominoplastia. 2012. 
SILVA, Cynara Machado; SANTOS, Máira Daniéla. Atuação Fisioterapêutica no pós-operatório imediato 
de Abdominoplastia. 2015. 
SILVA, Márcia Lúcia. Eficácia da drenagem linfática manual no pós operatório de abdominoplastia. 
2012. 
 

 



 

 

MAQUIAGEM E AUTO ESTIMA: A RELAÇÃO ENTRE A MAQUIAGEM E AUTO ESTIMA NAS 

MULHERES 

GARCIA, Beatriz Robles; PAULA, Daniela Ruffo de; Discentes do Curso de Tecnologia em estéti-
ca e Cosmética – UNILAGO. 
 
ZEZI, Bianca. Docente do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Para elevar a autoestima, pequenos detalhes são capazes de provocar grandes efeitos na aparência e mudanças mar-
cantes na maneira de se encarar a vida. Este estudo tem como objetivo mostrar o quanto a maquiagem influencia a auto 
estima das mulheres. Realizou-se uma pesquisa com 10 voluntárias do gênero feminino, média de idade de 22,9 anos, 
no qual se aplicou os questionários antes e após realizada a maquiagem.  Com este estudo comprovou-se que a ma-
quiagem tem um papel fundamental na vida das mulheres, exercendo grande influência na auto estima das mesmas. 

 
Palavras chaves: maquiagem, autoestima, mulheres. 

 

INTRODUÇÃO 
A auto estima tem dois componentes: o sentimento de competência pessoal e o sentimento de valor pesso-
al. Para elevar a auto estima, pequenos detalhes são capazes de provocar grandes efeitos na aparência e 
mudanças marcantes na maneira de se encarar a vida. A maquiagem, que se caracteriza pela luminosidade 
natural, transmitindo a sensação de leveza e suavidade, consiste em um fascinante jogo de luzes, cores e 
sombras, que harmonizam os traços e realçam a beleza individual, sobrepondo sensualidade e efeitos ao 
visual. As individualidades dos conceitos de beleza devem ser respeitadas, pois transmitem as qualidades 
de cada indivíduo, tais como atividade, força, dinamismo, autocontrole e harmonia, além da auto estima 
(BRANDEN, 2000; SANTOS, 2014). 
Este estudo tem como objetivo mostrar o quanto a maquiagem influencia a auto estima das mulheres. 
 

                                                   METODOLOGIA 
O presente estudo se caracterizou por ser uma pesquisa do tipo descritiva. A coleta de dados foi realizada 
em quatro dias na cidade de São José do Rio Preto, na clínica Escola de Estética e Cosmética – UNILAGO. 
Para a amostra foram avaliadas 10 voluntárias do gênero feminino com média de idade de 22,9 anos que se 
enquadram nos critérios de seleção. Previamente á aplicação da maquiagem, as voluntárias preencheram o 
termo de consentimento livre e esclarecido, a ficha de anamnese facial questionário de pesquisa, questioná-
rio de auto estima, e posteriormente a aplicação da maquiagem preencheram o questionário de pesquisa e 
questionário de auto estima. Após a coleta de dados, os resultados foram analisados em planilhas de excel 
e foram discutidos com base na literatura encontrada. 

 

DISCUSSÕES 
Pode-se observar que as voluntárias dessa pesquisa são jovens, sendo a maioria da raça branca e solteira, 
o que evidencia uma busca pela beleza e uma preocupação com a aparência física. Em relação à auto- 
estima E pode-se observar que houve diferença no antes e depois da maquiagem, através dos questioná-
rios aplicados.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo comprovou-se que a maquiagem tem um papel fundamental na vida das mulheres, exer-
cendo grande influência na auto- estima das mesmas. As voluntárias afirmam que tiveram os resultados 
esperados, sentindo- se mais positivas em relação a si mesmas, aumentando assim, a auto- estima.  
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RESUMO 
O Melasma é uma hipermelanose crônica, adquirida, desordem pigmentar de difícil tratamento, que afeta áreas fotoex-
postas da pele. Sua etiopatogenia ainda não está bem esclarecida. A exposição solar é fator importante, mas também 
tem sido descrita a relação com fatores hormonais, vasculares, gravidez, uso de anticoncepcionais orais ou terapia de 
reposição hormonal, cosméticos e medicações anticonvulsivantes, predisposição genética e proteínas relacionadas à 
tirosinase. O presente estudo tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura acerca do ponto de vista estético e 
da cosmética, assim como abordar a fisiopatogenia, a epidemiologia, os fatores de risco do Melasma, bem como outros 
aspectos importantes.  
PALAVRAS-CHAVE: Melasma. Hiperpigmentação. Tratamento estético e cosmético. 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo Miot et al., (2009), a pele é o mais visível aspecto do fenótipo humano e sua cor é um de seus 
fatores mais variáveis, pois esta sofre influência da produção de melanina -pigmento castanho denso, de 
alto peso molecular, o qual assume o aspecto enegrecido, quanto mais concentrado. Acredita-se que as 
variações em sua cor sejam ganhos evolutivos e estejam relacionadas com a regulação da penetração da 
Radiação Ultravioleta (RUV), porém, pouco se conhece sobre as bases genéticas, evolutivas e os aspectos 
culturais relacionados. Assim, o objetivo geral deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica da literatu-
ra, sobre o Melasma, do ponto de vista estético e cosmético, partindo-se da identificação de sua fisiopato-
genia; como também, dos fatores de risco, dos tipos, de sua epidemiologia e patogênese, e principalmente 
enumerar os tratamentos estéticos e cosméticos mais eficazes e seguros para o Melasma. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada em artigos científicos a partir das palavras chaves: melas-
ma, hiperpigmentação, e tratamento estético/cosmético, com busca na biblioteca da Unilago e nas bases de 
dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde BIREME (LILACS, Scielo). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O Melasma ocupa importante destaque entre os problemas e alterações da pele facial. As lesões são repre-
sentadas por maculas hipercrômicas castanho-claras a enegrecidas, de bordas irregulares, porém eviden-
tes. Neste sentido, quando surgem alterações faciais, como manchas escuras (característica do Melasma), 
tais mudanças podem afetar negativamente a vida do indivíduo, abalando sua autoestima e comprometendo 
sua vida social e profissional, conforme esclarece Antunes e Duarte (2010), e é neste sentido que a estética 
e a cosmética visam trabalhar de forma a sanar tais aspectos negativos, trazendo atualmente diferentes 
recursos utilizados para seu tratamento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após a realização deste trabalho, compreende-se que o uso do protetor solar de amplo espectro, UVA e 
UVB, associado a cremes despigmentantes, constituem a base fundamental no tratamento do Melasma. 
Assim como uso de hidroquinona, do ácido retinoico, corticosteroides, ácido azelaico, ácido glicólico, skin 
whitening complex, liquiritin, rucinol, niacinamida, ácido kójico, vitamina C, Amelan, MELA D33 e ácido lino-
leico, em uso isolados e em combinações especificas, demonstraram bons resultados, apesar de apresenta-
rem menos efeitos adversos. Assim, a utilização de sessões de peelings químicos ou microdermoabrasão, 
etc., pode contribuir para uma resposta mais rápida. Cita-se também os tratamentos com luz intensa pulsa-
da e laser, os quais apesar de mostrar bons resultados, devem ser realizados com cautela. Porem, estudos 
complementares sobre estes e outros métodos de tratamento do Melasma precisam maior estudo.  
 

REFERÊNCIAS 
ANTUNES, A.H.K.; DUARTE, M.S. Melasma: uma revisão bibliográfica. FRASCE – Faculdade de Reabili-
tação da ASCE: São Paulo, 2010.  
MIOT, L.D.B; MIOT, H.A.; SILVA, M.G.; MARQUES, M.E.A. Fisiopatologia do melasma. An Bras Derma-
tol. v. 84, n. 6, 2009, p. 623-35. 
 
 



 

 

EFEITO DO ÁCIDO SALICÍLICO EM ACNE GRAU 2 
 

SILVA, Letícia Isabella; FLORINDO, Maria Érica Motta. Discentes do curso de Tecnologia em Es-
tética e Cosmética – UNILAGO 
 
GALISTEU, Priscila.  Docente do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética- UNILAGO 
 
 

RESUMO 
A acne é uma doença que se desenvolve no folículo pilosebáceo, que estão presentes em grandes quantidades na face, 
ombros, costas e peito. A acne é uma doença que se desenvolve no folículo pilosebáceo, que estão presentes em gran-
des quantidades na face, ombros, costas e peito. A formação da acne não ocorre necessariamente por este processo, 
porém é uma condição favorável para o seu desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão biblio-
gráfica para melhor esclarecer e atualizar os conhecimentos sobre os efeitos do ácido salicílico em peles acneicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ácido salicílico. Acne grau 2. Tratamento estético. 

 

INTRODUÇÃO 
A pele como, sabemos é o maior órgão do corpo humano e tem estruturas acessórias com funções varias e 
importante, que inclui proteção contra traumas mecânicos e regulação da temperatura e do conteúdo hídrico 
do corpo. A evolução da acne ocorre na adolescência, quando é chamada de acne juvenil O ácido salicílico 
é um esfoliante suave da camada córnea com provável dissolução do cimento córneo e aumento da proteó-
lise dos cornedosmossomas, é efetivo no tratamento contra comedões e lesões inflamatórias. O ácido salicí-
lico combinado ao ácido mandélico traz melhores resultados no tratamento da acne, cicatrizes pós acne e 
hiperpigmentação, não possui riscos de ação sistêmica mesmo em concentrações acima do permitido 

METODOLOGIA 
Este trabalho foi realizado através de uma extensa revisão bibliográfica com base nos estudos da acne e 
seus tratamentos. Os métodos utilizados para a realização do trabalho foram pesquisas em livros, arti-
gos científicos utilizando a busca de palavras chaves. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Existem quatro fatores relacionados na patogênese da acne, sendo elas hipersecreção da glândula sebá-
cea, alteração no processo de queratinização, liberação de mediadores inflamátorios na pele e colonização 
pelo Propionibacterium acnes. O aumento de secreções sebáceas causa lesões em áreas ricas em glândula 
sebácea. É caracterizada pela existência de pápulas, pústulas, comedões abertos ou fechados, cistos e 
abscessos. Baseando-se nestes conhecimentos observa-se que os procedimentos estéticos mais indicados 
para o tratamento da acne são os AHA‟s como: ácido mandélico, glicólico, lático e málico, além do salicílico, 
que é um BHA‟s, onde este de acordo com a literatura a pesquisa demonstra bons resultados ao seu trata-
mento e também se sabe que o ácido salicílico combinado ao ácido mandélico traz melhores resultados no 
tratamento da acne, cicatrizes pós acne e hiperpigmentação, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os ativos cosméticos são similares aos ativos medicamentosos, inibindo a secreção do sebo, reduzindo a 
proliferação bacteriana e a oleosidade, são queratoliticos e comedolíticos, inibindo a inflamação e são antio-
xidantes.Por isso é recomendado incluir ativos que atuam em todas as fases da formação das lesões como 
os ácidos, especialmente o ácido salicílico, que combinado ao ácido mandélico traz melhores resultados no 
tratamento da acne, cicatrizes pós acne e hiperpigmentação, não possui riscos de ação sistêmica mesmo 

em concentrações acima do permitido. 
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RESUMO 
Os antioxidantes são considerados os grandes aliados na prevenção e manutenção da homeostase cutânea. Atualmen-
te os mais utilizados e estudados são os de origem vegetal e também as vitaminas, os quais se destacam por serem 
naturais e terem um alto poder antioxidante tendo uma eficácia comprovada no tratamento e na prevenção dos sinais de 
envelhecimento. Estudos indicam a importância de certas vitaminas antioxidantes em cosméticos, demonstrando melho-
ria no seu desempenho.  O presente trabalho teve como objetivo fazer um estudo de caso verificando a ação dos ativos 
antioxidante no envelhecimento cutâneo, utilizando cosméticos para redução dos efeitos do envelhecimento cutâneo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Antioxidantes. Vitaminas. Envelhecimento cutâneo. Ativos.  

 

INTRODUÇÃO 
A pele é o maior órgão do corpo humano, tendo a função de proteger os sistemas internos. O envelheci-
mento do organismo tem sido uma constante preocupação nos diversos campos da ciência, visando maior 
conhecimento e principalmente, a busca por medidas preventivas. Sabe-se da eficácia de cosméticos com 
princípios ativos específicos para o retardo do envelhecimento (SAMPAIO, 2011). 

 
METODOLOGIA 

Realizou-se um estudo de caso, com uma voluntária de 45 anos, em 11 sessões de atendimentos. Na pri-
meira sessão foi realizada a avaliação facial e aplicado um questionário com o objetivo de verificar a per-
cepção da cliente quanto a condição inicial da sua pele. Seguidamente foi iniciado o tratamento com a lim-
peza de pele, seguida pelas sessões de rejuvenescimento facial, duas vezes por semana. O atendimento foi 
realizado na Clínica de Estética da instituição União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), onde 
a cliente após ter sido esclarecida sobre a pesquisa, assinou o termo de consentimento. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Nos cosméticos o papel das vitaminas antioxidantes é fornecer um ambiente benéfico para os processos de 
proteção, correção e renovação da pele. A aplicação tópica irá direcionar a ação do antioxidante localmente 
representando uma importante proteção cutânea contra o estresse oxidativo ocasionado por diferentes a-
gentes, daí resultando no processo de retardo ou prevenção do processo de envelhecimento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao termino das onze sessões de tratamento utilizando-se dos produtos com o objetivo de serem modelado-
res, firmadores e rejuvenescedores para peles maduras com alto poder antioxidante, observou-se que a 
pele da cliente ficou visivelmente mais clara e luminosa. Observou-se também que as linhas de expressão 
foram amenizadas e ao questionamento a cliente quanto a percepção final da sua pele da face, ela relatou 

uma textura suave e firmeza da pele. 
. 
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RESUMO 
A busca pela beleza esta muito presente nos dias atuais, percebe-se o aumento de pessoas que optam por procedimen-
tos cirúrgicos estéticos para alcançarem o “corpo perfeito” exibido pela mídia. Este estudo teve como objetivo analisar a 
satisfação com a imagem corporal depois de realizar cirurgia plástica estética. Para atingir tais objetivos foram entrevis-
tadas mulheres que se submeteram à cirurgia plástica estética. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estética. Cirurgia plástica. Imagem corporal. Padrão estético. 

 
 

INTRODUÇÃO 
Com o passar dos anos, o conceito de beleza tem sido modificado determinando grupos e até qualificam 
classes sociais. Muitas pessoas estão ultrapassando os seus limites para chegar ao corpo ideal, para con-
quistar uma aparência estabelecida pela mídia e deixam de se preocupar com a sua saúde e consequên-
cias. A beleza é essencial na sociedade atual, preocupar-se em estar bem com a aparência parece ser fun-
damental. O grande problema da sociedade é quando a preocupação excessiva pela beleza deixa de ser 
saudável torna-se obsessão, fazendo as pessoas escravas da mídia e da moda, comprometendo a própria 
saúde em busca do corpo perfeito. A beleza influencia grupos sociais, gêneros e gerações. A obsessão pela 
beleza nada mais é que um reflexo da sociedade (ROWE, 2011) 
 

METODOLOGIA 
Este trabalho consiste em uma pesquisa de campo que foi realizado entre Catanduva e Uchoa no segundo 
semestre de 2016. Todos os participantes foram informados das condições de pesquisa e tomaram ciência 
do Termo de Esclarecimento à pesquisa e assinaram livremente o Termo de Consentimento. Foi utilizado 
um questionário composto de 10 questões fechadas com alternativas de múltipla escolha. As participantes 
foram mulheres entre 18 a 60 anos, que foram avaliadas através de um questionário para mostrar a satisfa-
ção, a real necessidade, e a vontade de se submeter a procedimentos cirúrgicos invasivos estéticos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como resultado da pesquisa observou-se que 99% das pessoas avaliadas e que realizaram algum proce-
dimento invasivo estético não se arrependeram e gostaram do resultado. Apenas 1% dos avaliados não 
ficaram satisfeitos com o resultado e ainda demonstraram insatisfação com o corpo. Claramente observa-
mos que aqueles que se submeteram ao procedimento estético tendem a submeter-se novamente e então 
seguiriam os padrões estéticos influenciados pela mídia em busca  do padrão de beleza do mercado. 
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RESUMO 
A pele é composta pelas camadas da derme, epiderme e tecido subcutâneo. Com o passar dos anos a pele apresenta 
uma aparência mais envelhecida. Naturalmente esse fator é atribuído ao envelhecimento intrínseco e a exposição solar, 
contribuindo para o envelhecimento e a procura por tratamentos de rejuvenescimento vem crescendo. Neste estudo foi 
realizado um tratamento de rejuvenescimento com o eletrolifting em uma voluntaria de 44 anos, baseado em 10 ses-
sões. Utilizou-se uma mascará nutritiva associada a ácidos e o eletrolifting. Observou-se a melhora na textura da pele, e 
a voluntária ainda relatou perceber a pele mais clara e rugas mais finas nas regiões de testa, sulcos e entre as sobran-
celhas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento. Rejuvenescimento. Eletrolifiting. 

 

INTRODUÇÃO 
A pele é composta por camadas de tecidos subdividida em camada superior (epiderme), intermediária (der-
me ou cório) e a mais profunda conhecida como tecido subcutâneo. A “foto envelhecimento" conduz à de-
generação das fibras elásticas e colágenas, ao aparecimento de manchas hiperpigmentadas e a ocorrência 
de lesões pré-malignas ou malignas. Com o aumento da expectativa de vida, a procura por tratamentos de 
rejuvenescimento facial vem crescendo (BORGES, 2010; GOMES, 2013). 
 

  METODOLOGIA 
Realizou-se um estudo de caso, com uma voluntária de 44 anos de idade, nos meses de abril, maio e junho 
de 2016. O atendimento foi realizado na Clínica de Estética da instituição União das Faculdades dos Gran-
des Lagos (UNILAGO). Após o esclarecimento sobre a pesquisa e a assinatura do termo de consentimento, 
a cliente submeteu-se a uma avaliação da pele da face. O protocolo de tratamento utilizado foi baseado em 
dez sessões onde os passos seguidos foram de higienização facial, eletrolifting, mascara nutritiva e massa-
gem facial, finalização com protetor solar. 

DISCUSSÃO 
Com o estudo de caso, realizado, notou-se que houve uma significativa melhora nas rugas e sulcos mais 
superficiais da região da face entre sobrancelhas e testa. Esses resultados mostram que o protocolo sugeri-
do foi realizado corretamente, e as orientações domiciliares. Estima-se que com o uso de produtos home 
care e mais sessões intercaladas com os ácidos, os resultados poderiam ser ainda melhores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por meio da avaliação do tratamento notou-se uma melhora na textura da pele, devido a utilização de más-
cara nutritiva associada ao tratamento. A partir da quinta sessão já pode-se observar uma leve suavização 
nas linhas de expressão em região de testa entre as sobrancelhas e nos sulcos das regiões de bigode chi-
nês. Já na oitava sessão quando comparada. Na decima e última sessão notou-se uma pele mais hidratada. 
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RESUMO 
A aparência da pele depende de diversos fatores como, alimentação, sexo, idade e estado de saúde. Os agentes exter-
nos, químicos e físicos, podem levar a alterações na pele que se manifestam por meio de manchas, denominadas de 
melasma. O melasma pode ser definido com uma hiperpigmentação cutânea de maneira irregular. Com a finalidade de 
proporcionar um tratamento, diversas terapias são aplicadas. A mais antiga relatada pela primeira vez há 50 anos ba-
seia-se na utilização de hidroquinona que promove uma inibição na ação da tirosinase reduzindo a conversão da dopa-
mina em melanina, contudo pode apresentar efeitos colaterais, sendo assim necessário buscar por terapias alternativas, 
como por exemplo, a de extratos botânicos e ácidos produzidos por fungos e bactérias que são menos agressivos. Este 
trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica que tem como objetivo destacar o tipo de diagnóstico e estabelecer um 
comparativo entre os diversos tipos de tratamentos disponíveis atualmente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hidroquina, Melanodermiacomum, Hiperpigmentação cutânea 

 

INTRODUÇÃO 
Atualmente a busca por um corpo perfeito e saudável é perceptível em todos os segmentos que compõem a 
sociedade, principalmente ao se tratar do público feminino, dentro desta perspectiva as disfunções como o 
melasma pode gerar desconforto e estresse psicológico estão relacionadas à aparência da pele, como é o 
caso do melasma, que é caracterizado por ser uma hiperpigmentação cutânea que se apresenta na forma 
de manchas (WITT e SCHNEIDER,2011; MIOT et al.,2009). Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográ-
fica que tem como objetivo destacar o tipo de diagnóstico e estabelecer um comparativo entre os diversos 
tipos de tratamentos disponíveis atualmente. 

 
METODOLOGIA 

O trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica a respeito da atuação do melasma e formas de tratamento 
como o da hidroquinona, e novos métodos utilizando princípios ativos de extratos vegetais e micro-
organismos. Neste aspecto a base dados consultada foi o Google Acadêmico, Scielo e periódicos que abor-
dem assuntos dermatológicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O mecanismo de formação do melasma está relacionada com a peroxidação dos lipídeos presentes na 
membrana celular com a incidência da radiação ultravioleta. É possível classificar o melasma por meio do 
exame da lâmpada de Wood, após a identificação da região e do tipo de melasma é que se preconiza as 
diversas terapias. A mais comum é a utilização de hidroquinona por atuar na inibição da tirosinase. Outro 
tratamento é a utilização de extratos vegetais e ácidos produzidos por fungos e bactérias que são menos 
agressivos. Neste sentido é possível listar uma gama de substâncias utilizadas no tratamento do melasma, 
como: Hidroquinona; Ácido Tranexâmico; Ácido Retinóico; Ácido Azeláico; Ácido Kójico;Extrato de Belides 
dentre outros.Há diversas opções de tratamento para o melasma, todavia, grande parte se encontram em 
fase experimental. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível concluir que, o melasma é uma alteração cutânea comum em mulheres que gera impacto psi-
cológico negativo, apesar do tratamento da hidroquinona ser o mais comum, conclui-se que metodologias 
alternativas tem aparecido no mercado melasma, sendo apresentadas diversas substâncias que se encon-
tram ainda em fase experimental. 
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RESUMO 
As interações entre fármaco e nutrientes podem acarretar reações adversas e/ou ineficácia da farmacoterapia ou provo-
ca prejuízos no estado nutricional, sobretudo em idoso. Trata-se de um estudo descritivo exploratório com análise de 
607 prescrições para idosos hospitalizados por Síndrome Coronariana Aguda, no período entre abril de julho de 2016, 
através das bases de dados Micromedex e Drugs.com. Foram identificadas e quantificadas 4.313 interações presentes 
nas prescrições, distribuídas entre 61 tipos de combinações entre os fármacos prescritos e nutrientes (macronutrientes, 
micronutrientes e frutas). Verifica-se alta taxa de interações entre fármacos e nutrientes nas prescrições para idosos 
com Síndrome Coronariana Aguda. Apesar do fato de que alguns nutrientes não sejam rotineiramente consumidos, é 
fundamental a revisão da prescrição e dos componentes da dieta pelo farmacêutico com objetivo de evitar problemas 
entre farmacoterapia e dieta dos pacientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interações Fármaco-Nutriente, Síndrome Coronariana Aguda, Idosos. 

 

INTRODUÇÃO 
A interação fármaco-nutriente ocorre quando um nutriente presente em determinado alimento consumido, 
interfere nos parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos do fármaco administrado concomitantemen-
te, ou quando um fármaco altera a função do nutriente no organismo (LOPES et al., 2013). Considera-se 
esse tipo de interação como clinicamente significante nos casos em que acarreta reações adversas e/ou 
ineficácia da farmacoterapia ou provoca prejuízos no estado nutricional, sobretudo em idosos (LOMBARDO; 
ESERIAN, 2014). Objetivou-se descrever a taxa de interações potenciais teóricas entre nutrientes da dieta e 
fármacos prescritos para idosos hospitalizados por Síndrome Coronariana Aguda. 
 

METODOLOGIA 
Estudo descritivo exploratório aprovado pelo CEP Famerp sob o parece nº 613.171.  Foram analisadas as 
interações entre nutrientes da dieta e fármacos em 607 prescrições para idosos com Síndrome Coronariana 
Aguda hospitalizados na Cardiologia Clínica de um hospital de ensino, no período entre abril e julho de 
2016. As bases de dados Micromedex e Drugs.com foram utilizadas para a identificação das interações que 
foram classificadas quanto à intensidade, mecanismo e documentação.  

 

DISCUSSÕES 
Verifica-se alta taxa de interações entre fármacos e nutrientes nas prescrições para idosos com Síndrome 
Coronariana Aguda. Apesar do fato de que alguns nutrientes não sejam rotineiramente consumidos, é fun-
damental a revisão da prescrição e dos componentes da dieta pelo farmacêutico com objetivo de evitar pro-
blemas entre farmacoterapia e dieta dos pacientes.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foram identificadas e quantificadas 4.313 interações presentes nas prescrições, distribuídas entre 61 tipos 
de combinações entre os fármacos prescritos e nutrientes (macronutrientes, micronutrientes e frutas). Quan-
to à intensidade, as interações foram classificadas em maiores 613 (14%), moderadas 3248 (75%) e meno-
res 452 (11%); 3585 (83%) das interações envolviam mecanismo farmacocinético e 728 (17%) farmacodi-
nâmico; 1260 (29%) apresentaram documentação excelente, 1836 (43%) boa, 205 (5%) razoável, e 1012 
(23%) desconhecida. 
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RESUMO 
As práticas de produção de medicamentos se origina a partir de plantas consideradas medicinais, no início a produção 
se dava de modo artesanal, porém ao decorrer dos anos, tornou-se intensa até atingir o patamar industrial. O setor 
farmacêutico é um dos que mais contribuem para geração de capital na economia, principalmente ao considerar o ramo 
de cosméticos que recebe constantemente investimentos. Problemas localizados desde a produção até a armazenagem 
dos produtos, como por exemplo, a assepsia dentro dos laboratórios que podem comprometer as características orga-
nolépticas dos produtos podem ocorrer. Nesta perspectiva, esta revisão bibliográfica aborda a respeito das boas práti-
cas de laboratório, bem como o uso de EPIs a fim de evitar contaminação em laboratórios de cosméticos por Escheri-
chia colie Staphylococcusaureus. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Biossegurança, cosméticos, contaminação, higiene pessoal 

 

INTRODUÇÃO 
A produção de medicamentos é uma prática antiga que se origina a partir do uso de plantas medicinais para 
o alívio de algumas doenças, tornando-se intensa até atingir o patamar industrial (BOCHNER et al.,2012). 
Dentro dos setores que compõe a farmácia magistral, a área de cosméticos é a que vem adquirindo cons-
tantes investimentos. O cenário pode ser facilmente visualizado segundo os dados da Associação Brasileira 
da Indústria de Higiene Pessoal, em que no ano de 2014 o faturamento deste setor Perfumaria e Cosméti-
cos foi de aproximadamente 43,2 bilhões de reais (ABIHPEC, 2015). Sendo assim este trabalho tem como 
objetivo geral alertar quanto à necessidade e importância da utilização dos equipamentos de proteção indi-
vidual a fim de evitar a contaminação dos produtos manipulados em laboratórios comésticos, bem como 
limpeza e sanitização dos materiais e ambiente de trabalho. 

 
METODOLOGIA 

O trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, utilizando a base de dados ANVISA e Google Acadêmico, 
bem como periódicos que tratem do tema. As palavras chaves utilizadas são: contaminação em laboratório 
magistral, biossegurança, EPIs, boas práticas de fabricação, contaminação cruzada e higiene pessoal. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para manter a qualidade dos produtos cosméticos é importante que toda operação seja norteada por proce-
dimentos operacionais padrões.O controle microbiano é fundamental, pois a contaminação interfere direta-
mente nas propriedades organolépticas dos produtos, além de oferecer um risco à saúde do consumidor, as 
fontes mais comuns de contaminação dentro do ambiente de manipulação tratam-se do ar, água, matéria-
prima, equipamentos e principalmente a falta de higiene do manipulador e o não uso de equipamentos de 
proteção individual (EPIs). Sendo assim, alguns micro-organismos que podem se desenvolver nestes ambi-
entes são a Escherichia coli e Staphylococcus aureus.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A contaminação dentro dos laboratórios de cosmético não está apenas relacionada com modernas instala-
ções para a esterilização do ar ou a desinfecção de equipamentos e roupas, o processo de assepsia parte 
primeiro de hábitos simples do profissional, que em muitos casos é negligenciado, como a lavagem ade-
quada e frequente das mãos.  
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RESUMO 
A varfarina é um fármaco anticoagulante oral antagonista da vitamina K amplamente utilizado na prática clínica, e seu 
uso está relacionado ao risco de interações medicamentosas com outras classes de fármacos, acarretando complica-
ções ao paciente. Objetivou-se descrever as interações medicamentosas que envolvem a varfarina com outras classes 
de fármacos. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. As interações foram verificadas utilizando a base de dados 
informatizada Micromedex®. Identificou-se 436 tipos de interações entre a varfarina e outros fármacos. Quanto à inten-
sidade 37% foram classificadas como maiores, 62,5% moderadas e 0,5% menores; 75% envolviam farmacocinética e 
25% farmacodinâmica; 5% apresentaram excelente documentação, 46% boa e 49% razoável. Verifica-se que a varfari-
na é um fármaco que deve ser usado com atenção, pois, apesar de ter eficácia comprovada na anticoagulação, apre-
senta elevado risco de sangramento ao paciente quando usado na forma concomitante com diversas outras classes de 
fármacos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Interações de medicamentos, anticoagulante, varfarina, farmacêutico. 

 

INTRODUÇÃO 
A varfarina é um fármaco anticoagulante oral antagonista da vitamina K amplamente utilizado na prática 
clínica, e seu uso está relacionado ao risco de interações medicamentosas com outras classes de fármacos, 
acarretando complicações ao paciente, sobretudo, o sangramento (MACHADO, 2011). Embora ocorram 
desvantagens quanto às interações, a varfarina continua a ser um dos fármacos mais indicados para a pre-
venção secundária de eventos tromboembólicos, sendo fundamental o conhecimento sobre o monitoramen-
to e o manejo dessas interações (GONÇALVES, 2015). Objetivou-se descrever as interações medicamento-
sas que envolvem a varfarina com outras classes de fármacos. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Foram verificadas as interações envol-
vendo a varfarina e outras classes de fármacos utilizando a base de dados informatizada Micromedex®. As 
interações foram classificadas de acordo com o nível de intensidade, mecanismo e documentação. Posteri-
ormente, os dados obtidos foram comparados com a literatura utilizando-se artigos coletados na base de 
dados informatizada do Google Acadêmico. 
 

DISCUSSÕES 
Verifica-se que a varfarina é um fármaco que deve ser usado com atenção, pois, apesar de ter eficácia 
comprovada na anticoagulação, apresenta elevado risco de sangramento ao paciente quando usado na 
forma concomitante com diversas outras classes de fármacos, principalmente anti-inflamatórios, antimicro-
bianos, antifúngicos, antidepressivos, hipolipemiantes, contraceptivos e antiplaquetários. É fundamental a 
atuação do farmacêutico na identificação e manejo das interações envolvendo a varfarina e outros fármacos 
prescritos, e alertar sobre os cuidados relacionados ao uso desse fármaco. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foram identificadas e classificadas, 436 tipos de interações entre a varfarina e outros fármacos. Quanto à 
intensidade 37% foram classificadas como maiores, 62,5% moderadas e 0,5% menores; em relação ao 
mecanismo 75% envolviam farmacocinética e 25% farmacodinâmica; 5% apresentaram excelente documen-
tação, 46% boa e 49% razoável. 
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RESUMO 
O microagulhamento é uma alternativa de tratamento para várias disfunções estéticas da pele, tais como estrias, reju-

venescimento facial, cicatrizes de acne. O equipamento consiste em um rolo recoberto por agulhas finas, e coberto em 

aço inoxidável cirúrgico e seu comprimento pode variar de 0,25 mm a 2,5 mm de diâmetro. O tratamento é realizado por 

meio da perfuração do estrato córneo, sem danificar a epiderme. Esse processo permite a liberação de fatores de cres-

cimento, que vai incentivar a produção de colágeno e elastina na derme papilar. Após análises dos resultados descritos 

na literatura conclui-se que o Microagulhamento é uma técnica eficaz no tratamento de estrias e rugas, com a redução 

seu tamanho, em milímetros, proporciona uma melhora no quadro dessa disfunção em vista anteriormente a técnica. 
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INTRODUÇÃO 
As estrias são cicatrizes lineares visíveis podendo ser definida como uma atrofia tegumentar adquirida, já a 

causa das rugas é o fotoenvelhecimento, ocasionado na maioria das vezes por exposição excessiva à radi-

ação ultravioleta (PONTE 2013). A técnica de microagulhamento é uma das opções para o tratamento de 

rejuvenescimento facial, pois o método permite a liberação de fatores de crescimento, que vai incentivar a 

produção de colágeno e elastina na derme. (LIMA et. al., 2013). Sendo assim o objetivo deste trabalho foi o 

de avaliar o tratamento de estrias e rugas pelo método de microagulhamento. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que prioriza a qualidade dos resultados obtidos pelos pro-

fissionais que utilizam o microagulhamento para o tratamento de estrias e rugas, para este estudo optou-se 

pelo método da revisão bibliográfica que foi realizada pela internet utilizando as bases de dados Scielo, 

Lilacs, Google acadêmico e pubmed, utilizando as seguintes palavras chave: microagulhamento, estrias, 

atrofia linear cutânea, rugas.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O processo de Microagulhamento objetivo excitar a produção de colágeno por meio de perfurações cutâ-

neas que ocasionam um processo inflamatório, além disto produz canais na pele que pode ser utilizado 

para penetração de ingredientes ativos(drug delivery), o que pode potencializar os resultados finais. Durante 

a técnica de microagulhamento, o rolo é passado de 15 a 20 vezes sobre a pele na horizontal, na vertical e 

na diagonal, alterando o quadro de hiperemia até a um leve sangramento, que pode ser espontaneamente 

controlado. A técnica dura de 15 a 20 minutos, de acordo com a dimensão da área a ser tratada. Ao avaliar 

os relatos descritos na literatura tanto para estrias quanto para rugas pode-se afirmar que o processo gera 

resultados aceitáveis nestas disfunções estéticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o Microagulhamento é uma técnica eficaz no tratamento de estrias e rugas, com a redução 
seu tamanho, e melhora no quadro dessas disfunções, tanto pela permeação de ativos ou pela estimulação 
de colágeno, quando este é utilizado isoladamente.  
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RESUMO 

Planta medicinal é toda planta ou parte dela que possui substância que tem um desempenho farmacológico capaz de 

agir beneficamente ou de forma tóxica sobre outros organismos. Grande parcela da população faz o uso destas sendo 

eles em chás ou medicamentos como um método medicinal alternativo para diferentes tipos de enfermidade, pois equi-

valem a uma maneira mais abordável que medicamentos alopáticos, porém um dos indispensáveis problemas do em-

prego destes produtos é a crença de que produtos de origem vegetal são isentos de reações adversas e efeitos tóxicos  

por isso tem a necessidade de estuda-las, para assim garantir a sua segurança e qualidade, e fazendo  uma boa farma-

coterapia de forma correta e tendo o uso racional da planta medicinal para um resultado satisfatório. O objetivos geral 

do trabalho foi alertar sobre os riscos e benefícios das plantas medicinais e sua utilização de forma correta e segura, 

proporcionando uma terapia adequada. 

PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais, fitoterapia racional, efeitos tóxicos. 

 

INTRODUÇÃO 
As plantas medicinais são utilizadas pelo homem a partir do início de sua história e muito antes da chegada 
da escrita, a humanidade já usava ervas para finalidades medicinais (TOSCANO RICO, 2011). Para os be-
nefícios adequado de ativos da planta  o respectivo preparo devera ser de forma correta, já que muitas ve-
zes os efeitos colaterais estão associados com o modo de preparo e problemas de processamento (AR-
NOUS et al.,2005). Os efeitos mais preocupantes do emprego indiscriminado de plantas medicinais são 
teratogênico, embriotoxico e abortivo, já que os constituintes da planta podem permear a placenta, alcançar 
o feto e provocar um desses efeitos (BRASIL, 2002).  

METODOLOGIA 
O presente trabalho, trata-se de uma revisão bibliografia em base de dados como as SciELO (Scientific 
Eletronic Library Online), Livros e Google acadêmico, livro 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  
Em virtude dos fatos mencionados observamos que o consumo de plantas medicinais e fitoterápicos vem 
aumentando gradativamente pela população, e com isso o CFF estabeleceu a resolução 586 de 29 de a-
gosto de 2013 que regulamenta a prescrição farmacêutica, abrangendo assim as drogas vegetais, plantas 
medicinais, tendo então a finalidade de prevenir problemas relacionados ao uso, informando os benefícios e 
os riscos de sua utilização, comprometendo o paciente na adesão ao tratamento, e dando a atenção farma-
cêutica completa proporcionando uma terapia adequada e segura. 
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RESUMO 
Em razão dos altos índices de infecções hospitalares (IH) no Brasil ocorridos por pacientes expostos a ação de 
agentes etiológicos e devido a ineficiência do uso inadequado de antimicrobianos (ATB), entrou em vigor a Lei 
9431 em 06 de janeiro de 1997. Tal Lei obriga todas as instituições hospitalares a estabelecer uma Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sendo que o farmacêutico tem como dever nesta comissão: fazer a 
orientação e capacitação dos profissionais de saúde dentro da farmácia hospitalar e outros profissionais da 
saúde de dentro da instituição que exerce função, atuação preventiva e fiscalização do uso de ATB.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Farmácia hospitalar, infecção hospitalar, antimicrobianos, controle de infecção. 

 

INTRODUÇÃO 
As preocupações com as infecções nos hospitais passam ser crescentes a cada dia. Pacientes admitidos 
com um diagnóstico inicial se veem, em um curto período de tempo, diagnosticados com patologias infec-
ciosas secundárias as quais ocorreram devido à exposição agentes etiológicos ou por causa da utilização 
inadequada de antimicrobianos. De acordo com Ministério da Saúde os hospitais devem ter uma Comissão 
de Infecção Hospitalar (CCIH) e uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). O farmacêutico tem o 
dever de participar ativamente da classificação dos antimicrobianos e dos agentes antissépticos, desinfetan-
tes e esterilizantes que farão parte dos padronizados no hospital, em conjunto da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica do hospital (SANTOS et al., 2012). Este estudo de revisão bibliográfica teve como o objetivo 
trazer ao conhecimento o dever da importância de o farmacêutico participar e exercer sua função dentro de 
uma CCIH e de uma CFT (ARAUJO et al., 2009). 

 
METODOLOGIA 

Para o levantamento bibliográfico, foram utilizados os seguintes descritores no Scielo e PubMed em portu-
guês e seus congêneres em espanhol e inglês: “serviço de farmácia hospitalar”, “CCIH”, “farmacêutico na 
CCIH”, “farmácia hospitalar”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a presença do profissional farmacêutico dentro de uma equipe multiprofissional no âmbito 
hospitalar é de suma importância, principalmente em tratando-se de comissões CCIH e CFT. Além disto, a 
Lei 9431 em 06 de janeiro de 1997 exige a presença obrigatória deste profissional para atuar de várias for-
mas. 
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RESUMO 

O protozoário Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas, a qual é endêmica na América Latina. A 
infecção pelo T. cruzi tem sido disseminada para áreas não endêmicas, como resultado de migrações internacionais. O 
tratamento desta doença ainda é limitado a duas drogas existentes há mais de 40 anos: nifurtimox e benzonidazol. 
Avanços consideráveis ocorreram na busca de novas alternativas terapêuticas, no entanto, a doença ainda precisa de 
atenção especial, pois continua sendo importante problema de saúde pública e tornou-se mundial. Assim, melhorias no 
tratamento desta enfermidade são fundamentais, buscando aumentar a sobrevida e a qualidade de vida do paciente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Trypanosoma cruzi; doença de Chagas; terapêutica. 

 

INTRODUÇÃO 
O protozoário Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas, descrita em 1909 por Carlos 
Chagas (CHAGAS, 1909). Esta doença é endêmica na América Latina e a infecção pelo T. cruzi tem sido 
disseminada para áreas não endêmicas, como resultado de migrações internacionais, afetando regiões dos 
Estados Unidos e Canadá, algumas áreas da Europa, Ásia e Oceania. (COURA, 2015). A forma indetermi-
nada da infecção, cardiopatia chagásica crônica (CCC), megaesôfago e megacólon são as principais mani-
festações clínicas da fase crônica da doença (AYO et al., 2013). O tratamento desta enfermidade ainda é 
limitado a duas drogas existentes há mais de 40 anos (CLAYTON, 2010). O objetivo deste trabalho foi reali-
zar uma breve revisão bibliográfica sobre a doença de Chagas, com ênfase no tratamento. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado levantamento bibliográfico de fevereiro a junho de 2016, nas bases de dados PubMed (Biblio-
teca Nacional de Medicina dos Estados Unidos), LILACs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde), SCIELO (Biblioteca Científica Eletrônica Virtual) e no google acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O tratamento da doença de Chagas ainda é limitado a duas drogas existentes há mais de 40 anos: nifurti-
mox e benzonidazol. No Brasil, só há uma alternativa, já que o nifurtimox não está sendo comercializado. 
Estudos estão sendo conduzidos na busca de novas opções no tratamento da doença de Chagas. Avanços 
consideráveis ocorreram na busca de novas alternativas terapêuticas, no entanto, a doença ainda precisa 
de atenção especial, pois continua sendo importante problema de saúde pública e tornou-se mundial. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar da doença de Chagas ter sido descrita há mais de 100 anos, o tratamento ainda é limitado. São 
necessários maiores investimentos na produção de novos fármacos, mais eficazes e com efeitos colaterais 
reduzidos. Assim, melhorias no tratamento desta enfermidade são fundamentais, buscando aumentar a 
sobrevida e a qualidade de vida do paciente. 
.  
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RESUMO 
O joelho é a maior e uma das mais complexas articulações do corpo humano, onde deve suportar grandes forças, dar estabilidade e 
possuir uma grande amplitude de movimento, tudo isso é fornecido pelas estruturas ósseas, musculares, ligamentares e menisco. O 
LCA é um dos quatro mais importantes ligamentos do joelho. O objetivo foi demonstrar a importância da reabilitação proprioceptiva no 
pós-operatório do LCA. Foi realizado uma revisão bibliográfica, onde foram realizadas pesquisas nas bases de dados, limitada às 
pesquisas publicadas preferencialmente nos últimos 10 anos.  Seis estudos demonstraram a propriocepção uma forma de tratamento 

com bons resultados, um estudo não apresentou alterações da propriocepção e outro concluiu que é necessário um programa de 
reabilitação que de ênfase aos exercícios de propriocepção. Conclui que o treino proprioceptivo é eficaz na melhora da função do 
joelho em suas atividades e na prevenção de futuras possíveis lesões. 
 
Palavras chave: Ligamento cruzado anterior. Propriocepção. Treino proprioceptivo. 

 

INTRODUÇÃO 
No corpo humano a articulação de carga e de grande amplitude de movimento, localizada na porção central do membro 
inferior é a do joelho, tendo em vista o papel mais importante na locomoção humana e estando exposto a diversos 
traumatismos, stress, lesões e doenças que se multiplicam com a prática de atividades (BRITO; SOARES; REBELO; 
2009). A ruptura total do LCA faz com que as limitações dos movimentos articulares, mecânicos e funcionais da 
instabilidade ântero-lateral do joelho, perda da força muscular, desequilíbrio, atrofia e comprometimentos da função 
neuromuscular sejam prejudicados (FURLANETTO et al., 2016). Este estudo tem por objetivo demonstrar a importância 
da reabilitação proprioceptiva no pós-operatório do LCA. 

 

METODOLOGIA 
Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram realizadas pesquisas nas seguintes bases de dados: 
PubMed, MEDLINE, LILACS e Scielo, limitada às pesquisas publicadas preferencialmente nos últimos 10 anos, de 
relevância nacional e internacional. Os critérios de inclusão foram: busca eletrônica limitada às pesquisas publicadas 
preferencialmente nos últimos 10 anos, de relevância nacional e internacional, artigos que tenham relação com o tema 
da pesquisa e que atenda as necessidades do estudo, excluindo aqueles claramente não relacionados com o tema da 
pesquisa. Os textos completos dos artigos potencialmente relevantes foram obtidos na integra para avaliação final, e 
suas listas de referências foram checadas para identificar estudos com potencial relevante não encontrado na busca 
eletrônica. 

DISCUSSÃO 

Em seis estudos os autores concordam que o treino proprioceptivo desempenha um papel importante na melhora do 
desempenho funcional em indivíduos com pós-operatório do  LCA. Já Anders relata em seu estudo uma variância 
significante no desempenho propriocetivo. Entretanto AKBARI, AN e Goetschius chegaram a conclusão de que não 
houve diferença significativa em relação ao uso do treinamento proprioceptivo.  

 
CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Após a análise dos estudos presentes é possível concluir que o treino proprioceptivo é eficaz na melhora da função do 
joelho em suas atividades e na prevenção de futuras possíveis lesões. É fundamental saber sobre os princípios do 
programa de reabilitação para traçar condutas adequadas. Ainda que a propriocepção seja um fator importante no 
resultado final do tratamento fisioterapêutico, mais estudos são necessários para avaliar os benefícios e a importância do 
treino proprioceptivo no pós-operatório do LCA. 
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RESUMO 

O joelho é a maior e uma das mais complexas articulações do corpo humano, onde deve suportar grandes forças, dar estabilidade e 
possuir uma grande amplitude de movimento, tudo isso é fornecido pelas estruturas ósseas, musculares, ligamentares e menisco. O 
LCA é um dos quatro mais importantes ligamentos do joelho. O objetivo foi demonstrar a importância da reabilitação proprioceptiva no 
pós-operatório do LCA. Foi realizado uma revisão bibliográfica, onde foram realizadas pesquisas nas bases de dados, limitada às 
pesquisas publicadas preferencialmente nos últimos 10 anos.  Seis estudos demonstraram a propriocepção uma forma de tratamento 

com bons resultados, um estudo não apresentou alterações da propriocepção e outro concluiu que é necessário um programa de 
reabilitação que de ênfase aos exercícios de propriocepção. Conclui que o treino proprioceptivo é eficaz na melhora da função do 
joelho em suas atividades e na prevenção de futuras possíveis lesões. 
 
Palavras chave: Ligamento cruzado anterior. Propriocepção. Treino proprioceptivo. 

 

INTRODUÇÃO 
No corpo humano a articulação de carga e de grande amplitude de movimento, localizada na porção central do membro 
inferior é a do joelho, tendo em vista o papel mais importante na locomoção humana e estando exposto a diversos 
traumatismos, stress, lesões e doenças que se multiplicam com a prática de atividades (BRITO; SOARES; REBELO; 
2009). A ruptura total do LCA faz com que as limitações dos movimentos articulares, mecânicos e funcionais da 
instabilidade ântero-lateral do joelho, perda da força muscular, desequilíbrio, atrofia e comprometimentos da função 
neuromuscular sejam prejudicados (FURLANETTO et al., 2016). Este estudo tem por objetivo demonstrar a importância 
da reabilitação proprioceptiva no pós-operatório do LCA. 

 

METODOLOGIA 
Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram realizadas pesquisas nas seguintes bases de dados: 
PubMed, MEDLINE, LILACS e Scielo, limitada às pesquisas publicadas preferencialmente nos últimos 10 anos, de 
relevância nacional e internacional. Os critérios de inclusão foram: busca eletrônica limitada às pesquisas publicadas 
preferencialmente nos últimos 10 anos, de relevância nacional e internacional, artigos que tenham relação com o tema 
da pesquisa e que atenda as necessidades do estudo, excluindo aqueles claramente não relacionados com o tema da 
pesquisa. Os textos completos dos artigos potencialmente relevantes foram obtidos na integra para avaliação final, e 
suas listas de referências foram checadas para identificar estudos com potencial relevante não encontrado na busca 
eletrônica. 

DISCUSSÃO 

Em seis estudos os autores concordam que o treino proprioceptivo desempenha um papel importante na melhora do 
desempenho funcional em indivíduos com pós-operatório do  LCA. Já Anders relata em seu estudo uma variância 
significante no desempenho propriocetivo. Entretanto AKBARI, AN e Goetschius chegaram a conclusão de que não 
houve diferença significativa em relação ao uso do treinamento proprioceptivo.  

 
CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Após a análise dos estudos presentes é possível concluir que o treino proprioceptivo é eficaz na melhora da função do 
joelho em suas atividades e na prevenção de futuras possíveis lesões. É fundamental saber sobre os princípios do 
programa de reabilitação para traçar condutas adequadas. Ainda que a propriocepção seja um fator importante no 
resultado final do tratamento fisioterapêutico, mais estudos são necessários para avaliar os benefícios e a importância do 
treino proprioceptivo no pós-operatório do LCA. 
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RESUMO 
A Política Nacional de Saúde do Idoso assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade 
funcional, das habilidades físicas e mentais necessárias para realização de atividades básicas. A hidroterapia é um recurso 
terapêutico, que utiliza dos efeitos fisiológicos da água aquecida, para prevenir e tratar disfunções físicas, de forma a trazer a maior 
independência possível na realização de suas AVDs. O objetivo foi comprovar a efetividade da hidroterapia na melhora da qualidade 
de vida do idoso. Método Bibliográfico de revisão sistematizada da literatura, sobre o referido tema. A pesquisa mostrou a eficácia da 
hidroterapia na melhora da qualidade de vida do idoso, com ganhos significativos de força, equilíbrio, coordenação e amplitude de 
movimento. A hidroterapia pode ser considerada um importante recurso terapêutico, para melhora da qualidade de vida do idoso, 
porém, são necessários mais estudos para comprovação dos benefícios específicos da hidroterapia. 
 

Palavras chave: Hidroterapia. Terceira idade. Qualidade de vida.  

 

INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento deve ser entendido como uma fase de redução das capacidades de sobrevivência, constituindo-se em 
um processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológi-
cas (NETO et al., 2006). A hidroginástica trabalha os componentes das capacidades funcionais do idoso que estão 
diretamente ligada a sua autonomia em realizar atividades da vida diária melhorando sua qualidade de vida (MAZINI et 
al,. 2009). Qualidade de vida é ter uma vida ativa, saudável, prazerosa e harmoniosa.  
 

METODOLOGIA 
 

Foi realizado um estudo do tipo atualização bibliográfica, através de buscas nas seguintes bases de dados: PubMed, 
MEDLINE, LILACS e SciELO. Foram usados descritores de assunto em português e seus respectivos correspondentes 
em inglês, a busca eletrônica foi limitada às pesquisas publicadas preferencialmente nos últimos 10 anos, de relevância 
internacional, e selecionados de acordo com os critérios de inclusão (ser dos últimos 10 anos, relação e associação com 
o tema e relevância internacional). 

 
DISCUSSÃO 

 
O estudo buscou mostrar os efeitos científicos da hidroterapia em vários sistemas do corpo humano, e o uso dos 
diferentes efeitos terapêuticos e fisiológicos que podem contribuir para prevenir, manter e tratar patologias, e perdas de 
capacidades, e funções, associadas a terceira idade, porem apesar dos benefícios significativos alcançados, os artigos 
selecionados deixam clara a falta de maiores evidencias cientificas documentadas, para uma maior consistência, e 
relevância, dos benefícios específicos que levam a melhora da qualidade de vida do idoso.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base na literatura disponível, esta revisão sugere que apesar do número limitado de publicações disponí-
veis sobre o assunto e a ausência de consistência de alguns estudos, foi possível evidenciar os benefícios da fisioterapia 
aquática, ou seja, da hidroterapia, na melhora da qualidade de vida, do idoso, proporcionando ganhos significativos, de 
equilíbrio, força, flexibilidade, e coordenação, prevenindo disfunções e devolvendo funcionalidades, capacitando o 
indivíduo idoso a realizar da melhora maneira possível suas AVDs; porem os artigos pesquisados e estudados, 
concluíram que os achados são semelhantes, aos ganhados em solo, sendo necessários mais estudos, com base de 
dados e documentados, para comprovar os benefícios que a hidroterapia dispões, em diferencial aos exercícios 
realizados em solo. 
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RESUMO 

O objetivo do estudo foi comparar a presença de fatores de risco cardiovascular em idosos ativos e sedentários. Trata-
se de um estudo transversal, com 40 idosos de ambos os sexos, divididos em dois grupos, 20 no grupo ativo (GA) e 20 
no grupo sedentário (GS). Foram coletadas idade, sexo, pressão arterial, índice de massa corporal (IMC), circunferência 
abdominal (CA) e qualidade de vida, avaliada pelo questionário SF-36. Houve maior prevalência do sexo feminino em 
ambos os grupos. A idade média do GA foi de 68,55 ± 5,02 e do GS foi de 71,60 ± 7,99 anos. O GS apresentou IMC e 
CA estatisticamente maiores (p≤0,05) que o GA. Os idosos sedentários apresentaram os fatores de risco cardiovascular 
obesidade total e obesidade central, o que não aconteceu na comparação com os idosos ativos. Não houve diferença 
na qualidade de vida entre os grupos. 
 
Palavras-chave: Idoso. Doenças cardiovasculares. Fatores de risco. Atividade física. 

 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, observa-se um grande envelhecimento populacional no Brasil e no mundo, devido a fatores 
como redução da mortalidade, fecundidade e migração. Segundo pesquisas, em 2025, os habitantes com 
mais de 60 anos comporão, um contingente de 31,8 milhões de pessoas, colocando o Brasil entre os 10 
países com maior população idosa (IBGE, 2010). O objetivo do estudo foi verificar e comparar a presença 
de fatores de risco cardiovasculares em idosos ativos e sedentários. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal realizado em uma unidade de saúde da família, na cidade de Uchoa, SP, 
Brasil. A amostra foi composta por 40 idosos divididos em dois grupos, 20 no grupo ativo (GA) e 20 no gru-
po sedentário (GS). Foram coletados sexo, peso e altura para calcular o índice de massa corporal (IMC), 
circunferência abdominal (CA), pressão arterial e qualidade de vida (QV) pelo questionário SF-36. O projeto 
foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNILAGO sob parecer n.º 1.709.232 e os participantes 
leram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Foi realizada estatística descritiva e os 
dados foram apresentados em médias, desvios-padrão e percentuais. Aplicou-se estatística inferencial com 
teste de Shapiro-Wilk para normalidade dos dados e teste t não pareado para comparações dos fatores de 
risco cardiovascular entre os grupos. 
 

DISCUSSÃO 
Houve maior prevalência do sexo feminino em ambos os grupos, caracterizado pela alta taxa de obesidade. 
Essa diferença é característica do processo de envelhecimento. O estudo evidenciou que o IMC e a CA 
foram estatisticamente maiores no GS comparado ao GA. Segundo a literatura, entre idosos sedentários a 
prevalência de obesidade foi maior quando comparada a dos praticantes de atividade física, permanecendo 
associada após análise ajustada, em que a obesidade se associou inversamente com a atividade física. Já 
em relação à QV não houve diferença estatística significativa entre os grupos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os idosos sedentários apresentaram os fatores de risco cardiovascular obesidade total e obesidade central, 
o que não aconteceu na comparação com os idosos ativos. Não houve diferenças nos escores de qualidade 
de vida entre os idosos ativos e os sedentários. 
.  
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RESUMO 
A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) é uma manifestação aterosclerótica associada à obstrução dos leitos 
vasculares periféricos e consequentemente coronariano, cerebral e carotídeo, levando a infarto agudo do miocárdio, 
acidente vascular encefálico e óbtio. Outras patologias estão associadas e podem ser avaliados por parâmetros funcio-
nais e estruturais da vasculatura, tais como o índice de tornozelo braquial (ITB) ou índice médio-intimal. A presente 
revisão objetiva demonstrar a relação da DAOP e aterosclerose carotídea (AC) e sua associação com o ITB por levan-
tamento bibliográfico (período de 10 anos) na base de dados Pubmed e SciELO.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Doença arterial obstrutiva periférica. Aterosclerose carotídea. Índice tornozelo-braquial. 

 

INTRODUÇÃO 
Diversos fatores de riscos provocam alterações nas paredes dos vasos sanguíneos. O ITB, considerado 
ferramenta não-invasiva eficaz no diagnóstico da DAOP e AC pela detecção de variações no circuito arterial 
ocasionadas pelas estenoses íntima-média. (FOWKES,et al. 2008; GIOLLO et al., 2010; MAGGI, 2014; 
MAKDISSE et al., 2016; PARASKEVAS et al. 2016). 

METODOLOGIA 
A presente revisão consistiu em um levantamento bibliográfico utilizando artigos científicos do período 2007 
a 2016, durante 6 meses, com 36 títulos sobre a temática em destaque e periódicos nas bases SciELO e 
Pubmed, tendo como análise artigos nos idiomas português e inglês. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Valores de ITB entre 0,91 a 1,30 são ditos normais. Acima de 1,30 ou abaixo de 0,91 constituem fortes pre-
ditores da especificidade em relação aos achados da arteriografia dos membros inferiores e da AC pelo 
enrijecimento e calcificação da sua espessura. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A relação anatomopatológica e valores anormais de ITB beneficia a detecção precoce as afecções cardio-
vasculares e cerebrovasculares reduzindo os índices de morbimortalidade na população. 
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RESUMO 

Há estudos que mostram grande porcentagem de dor lombar na população mundial, na maioria das vezes de causa desconhecida. 
Técnica como KinesioTaping tem como objetivoestimulação somatossensorial podendo levar ao alivio da dor. A técnica de 
Mobilização Articular de Maitland auxilia no controle da redução da dor através do toque na pele. O objetivo foi comparar a efetividade 
das técnicas fisioterapêuticas KinesioTaping e Mobilização Articular de Maitland no alivio da dor lombar aguda. Amostra foi composta 

por 30 indivíduos, com diagnostico de dor lombar aguda, divididos em 3 grupos aleatoriamente, 5 sessões durante 3 semanas. O 
grupo da técnica de Maitland mostrou melhora de 51,6%ao final das sessões, enquanto as que receberam KinesioTaping tiveram 
melhora de 10,7%. A técnica Mobilização Articular de Maitland teve maior eficácia no alivio da dor lombar aguda comparada com a 
técnica de KinesioTaping na amostra colida. 
 
Palavras chave: Dor lombar aguda. Mobilização articular de Maitland.KinesioTaping. 

INTRODUÇÃO 
Há estudos que mostram uma grande porcentagem de dor lombar na população adulta com ressalto maior no sexo 
feminino, na maioria das vezes de causa desconhecida (EVERTON A. et al., 2015). Um novo método de tratamento que 
pode ajudar na melhora desses indivíduos, é a técnica conhecida como KinesioTaping, tem como objetivo estimulação 
somatossensorial podendo levar ao alivio da dor (DÉRRICK. et al., 2014). Outra técnica usada é mobilização articular de 
Maitland, são manobras com cargas oscilatórias com diferentes graus de movimento. O objetivo deste estudo consistiu 
em comparar a eficácia da técnica de tratamento fisioterapêutico mobilização articular de Maitland e KinesioTaping no 
alívio da dor lombar aguda não especifica em mulheres que frequentam uma Unidade de Urgência em Fisioterapia 
(UUF). 

METODOLOGIA 
O estudo consiste em uma pesquisa de campo aleatório, realizada na Unidade de Urgência em Fisioterapia, em São 
José do Rio Preto. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)sob o número 01/2011, todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Amostra composta por 30 pacientes do sexo feminino com 
idade 18 a 60 anos, que apresentem dor lombar aguda não especifica com duração de até três meses. Divididas em 3 
grupos aleatoriamente. O grupo (1) tratado com mobilização articular de Maitland grau I e II, o grupo (2) aplicação de 
KinesioTaping e o grupo (3) controle sem interversão fisioterapêutica, ambos os grupos responderam o questionário 
Oswestry Index (ODI), escala visual numérica e realizaram testes específicos de lasegue e Dedos ao chão. 

 

DISCUSSÃO 

Ao comparar o nível de dor lombar antes e depois da intervenção, entre os grupos, nota-se que os sujeitos submetidos à 
técnica mobilização articular de Maitland obtiveram maior alívio da dor lombar quando comparado com os sujeitos que 

receberam a técnica de kinesiotaping. Outros estudosrealizados mostraram que a mobilização Articular de Maitland teve 

redução da intensidade da dor.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme o resultado obtido pelo estudo em relação a dor e a incapacidade apresentou maior índice de melhora para o 
grupo de tratamento com Mobilização Articular de Maitland, o que sugere maior eficácia no alivio da dor lombar por essa 
técnica. Porém a necessidade de novos estudos para comparar com os nossos resultados. 

 

REFERÊNCIAS 
ALEX C. ZANUTO Everton; CODOGNIO S Jamile; CHRISTÓFARO G Diego; LUIZ VANDERLEI Luiz; CARDOSO R 
Jeffeson; FERNANDES A Romulo.Prevalence of low back pain and associated factors in adults from a middle-size 
Brazilian city, Ciência&SaúdeColetiva, 20(5):1575-1582, 2015. 
ARTIOLI P Derrick; BERTOLINI Flor; GLADSOM Ricardo. Kinesio taping: application and results on pain: systemat-
ic review. Fisioter Pesq. 21(1):94-99 São Paulo, 2014. 
 
 
 



 

 

PREVALÊNCIA DAS AFECÇÕES DA COLUNA VERTEBRAL: UM ESTUDO ANALÍTICO EM UMA 

CLÍNICA ESCOLA DE REABILITAÇÃO. 

AFONSO, Carina Dutra; BRAZ, Erika Rosa. Discentes do curso de graduação em Fisioterapia – 
UNILAGO. 
 
PEREIRA, Diego Dalvan; MACHADO, Carla Silva. Docentes do curso de graduação em Fisiotera-
pia– UNILAGO. 
 

RESUMO 
A dor nas costas é considerada um problema de saúde pública. As doenças da coluna podem estar causando prejuízos 
físicos, psíquicos, sociais e financeiros devido à alta incidência de afecções. O objetivo do presente estudo é identificar 
a prevalência de afecções da coluna vertebral e traçar o perfil desses pacientes. Foi realizado um estudo do tipo retros-
pectivo descritivo, através do levantamento de dados de 299 pacientes, nos anos de 2010 a 2015.  A amostra teve uma 
prevalência maior em mulheres, composta por 25 indivíduos do sexo masculino (26,17%) e 83 do sexo feminino 

(76,88%). Os dados dos estudos anteriores sobre o tema estão em sua maioria em concordância com os 
resultados apresentados no presente estudo. Baseado no presente estudo sugere-se, que em estudos futuros, 

possam abranger um maior número de serviços de Reabilitação que tenha este perfil da clínica escola. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Prevalência. Coluna vertebral. Reabilitação. 

 

INTRODUÇÃO 
A dor nas costas é considerada um problema de saúde pública classificada como idiopática ou inespecífica. 
A coluna vertebral é uma estrutura que possui como funções à sustentação da estrutura corporal e a condu-
ção das estruturas nervosas. As doenças da coluna podem estar causando prejuízos físicos, psíquicos, 
sociais e financeiros para grande parcela da população devido a alta incidência dessas afecções. O presen-
te estudo tem por objetivo identificar a prevalência de afecções da coluna vertebral e traçar o perfil desses 
pacientes. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo do tipo retrospectivo descritivo, através do levantamento de dados de 299 pacien-
tes, nos anos de 2010 à 2015. Traçando assim um perfil de prevalência de afecções da coluna vertebral a 
partir da data de nascimento, sexo, tempo de acometimento da lesão, tempo que permaneceu o tratamento, 
diagnóstico médico, diagnóstico de pacientes que estiverem sob tratamento na fisioterapia por motivos de 
alterações na coluna vertebral. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Os dados dos estudos anteriores sobre o tema estão em sua maioria em concordância com os resultados 
apresentados no presente estudo. Considerando que a coluna vertebral é citada como local mais acometido 
por lesões, o tratamento fisioterapêutico é alternativo para alívio dos sintomas e reabilitação física do paci-
ente. Também na literatura, as afecções se mostraram mais prevalentes em mulheres, com tratamentos que 
podem ter duração entre 5 e 8 meses; sendo que em sua maioria, os indivíduos acometidos por lesões na 
coluna vertebral têm idades permeando os 60 anos, como no presente estudo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo foi realizado para identificar as afecções mais acometidas na população e as suas variáveis na 
reabilitação. A partir dos resultados, em relação entre gêneros obtivemos uma maior prevalência em mulhe-
res, já as afecções mais acometidas nos pacientes foram à hérnia de disco, porém o tempo de tratamento 
em homens foi maior do que em mulheres. Baseado no presente estudo sugere-se, que em estudos futuros, 
possam abranger se possível um maior número de serviços de Reabilitação que tenha este perfil da clínica 
escola, e assim possibilitando identificar os achados em uma amostra mais expressiva. 
.  
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RESUMO 

A lombalgia pode ser considerada uma das principais causas de incapacidade musculoesquelética, levando à compen-
sações biomecânicas e sobrecargas. A fase crônica da dor lombar afeta cerca de 10 à 40% dos indivíduos. O objetivo 
deste estudo será avaliar os desfechos primários, dor e incapacidade em pacientes com lombalgia crônica não específi-
ca, submetidos à terapia manual x terapia manual combinada com educação em neurociências. Será realizado um en-
saio clínico randomizado aleatorizado e controlado duplo cego, com 100 indivíduos, distribuídos em dois grupos de 
intervenções, sendo que o grupo que receberá a terapia manual combinada com neurociências possivelmente terá 
melhores resultados comparado com o grupo que receberá apenas terapia manual. 
 
PALAVRA-CHAVE: Terapia manual. Dorlombar. Neurociências. Incapacidade. 

 
INTRODUÇÃO 

Dor lombar é uma patologia de acometimento multifatorial que pode afetar as atividades funcionais, epode 
ser considerada uma das principais causas de incapacidade musculoesquelética.(PETROZZI et al., 2015; 
CHOU et al., 2007). Aproximadamente 75% a 85% dos casos são classificados como dor lombar não espe-
cífica em que nenhuma evidência de alteração anatomopatológica pode ser observada através dos exames 
de imagem disponíveis (SEHN et al., 2012). O objetivo deste estudo será avaliar os desfechos primários, 
dor e incapacidade em paciente com lombalgia crônica não específica, submetidos à terapia manual (TM)vs 
terapia manual combinada com educação em neurociências sobre a dor. 

 
MÉTODOS 

Ensaio clínico randomizado, aleatorizado e controlado duplo cego realizado no Centro de Saúde Escola da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP/USP em Ribeirão Preto.Serão incluídos neste estudo 100 
indivíduoscom dor lombar crônica não específica, aleatorizados em dois grupos.O grupo (A) receberá ape-
nas TM e o grupo (B) que receberá TM combinada com educação em neurociências.Os participantes irão 
preencher questionários relacionados à dor, incapacidade, ansiedade e depressão, prognóstico e psicosso-
cial. Todos os participantes deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nossa hipótese central será que o grupo tratado com TM combinada com educação em neurociências sobre 
a dorirá obter melhores resultados em dor, incapacidades e fatores psicossociais quando comparado com o 
grupo receberá apenasTM. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Educação em neurociência sobre a dor contribui para redução de crenças, medos, depressão, dor e incapa-
cidade em pacientes com dor lombar crônica não específica. 
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RESUMO 
A disfunção temporomandibular é um termo coletivo que engloba vários problemas clínicos envolvendo a musculatura 
da mastigação, as articulações temporo mandibulares com suas estruturas associadas ou ambas. O objetivo foi mostrar 
a importância e a eficácia da terapia manual nos tratamentos das disfunções temporomandibular. Os artigos foram pes-
quisados nas bases de dados PUBMED, LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE. O levantamento de dados bibliográfi-
cos resultou no total de 30 artigos científicos para análise dos mesmos, entretanto foram selecionados 08 artigos en-
quadrados nos critérios de inclusão para o desenvolvimento do trabalho. Dos estudos incluídos sete tiveram como resul-
tado a eficácia da terapia manual no tratamento de pacientes com DTM, e apenas um artigo mostrou incerteza sobre a 
eficácia da terapia manual para o tratamento das DTM.A terapia manual aplicada como tratamento sobre a disfunção 
temporomandibular influencia positivamente a melhora dos sintomas. 

PALAVRAS CHAVE: Temporomandibular. Manual Therapy. Physiotherapy. 

INTRODUÇÃO 
A disfunção temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que engloba vários problemas clínicos envol-
vendo a musculatura da mastigação, as articulações temporo mandibulares (ATM) com suas estruturas 
associadas ou ambas. Um recurso fisioterapêutico importante no tratamento de indivíduos com disfunção 
temporomadibular é a terapia manual, essa intervenção associada a outros recursos fisioterapêuticos apre-
senta grande efeito no tratamento das desordens temporomandibulares. O objetivo  foi mostrar a importân-
cia e a eficácia da terapia manual nos tratamentos das disfunções temporomandibulares. 

METODOLOGIA 
Os artigos foram pesquisados nas bases de dados PUBMED, LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE, com 
o objetivo de analisar a eficácia das técnicas de liberação miofacial como recurso fisioterápico no tratamento 
das disfunções temporomandibulares. Os artigos aqui apresentados foram pesquisados entre o período de 
2006 a 2016 mediante os seguintes. A busca dos artigos foi realizada em revistas nacionais e internacio-
nais, das áreas médica e de fisioterapia, que abordam a temática do estudo. Os critérios de Inclusão foram: 
diversos artigos, todos com ênfase na terapia manual e nas disfunções temporomandibulares de 2006 a 
2016.  Os critérios de exclusão foram: todos os artigos inferiores ao ano de 2006, e os artigos com pouco 
conteúdo do tema. 

DISCUSSÃO 
A disfunção temporomandibular (DTM) envolve um conjunto de sinais e sintomas que afetam as estruturas 
mastigatórias, podendo causar dor articular e/ou muscular. A abordagem da fisioterapia visa o alívio da dor 
e a recuperação funcional por meio de diversas modalidades. GALACE et al., (2011) realizaram um estudo 
de caso com uma paciente de 37 anos, com diagnóstico de DTM e história de dor há mais de cinco anos. 
Realizaram um protocolo de tratamento com duração de oito semanas, sendo realizadas duas vezes por 
semana e utilizaram duas avaliações: uma no início e outra ao final do tratamento. Foi utilizado o laser, mo-
bilização articular e exercícios para estabilização cervical como tratamento. O estudo concluiu que houve 
melhora nos sintomas causados pela DTMS. Os autores PEREIRA e CARDONI (2010) também realizaram 
um estudo de caso, com um paciente de 48 anos, com diagnóstico de DTM há três anos. O tratamento teve 
duração de 10 sessões, três vezes por semana. Este estudo também se apresentou muito eficaz, pois hou-
ve melhora da tensão do músculo trapézio, cervical e masseter e ocorreu uma diminuição dos sintomas 
causados pela DTM. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a terapia manual aplicada como tratamento sobre a disfunção temporomandibular, influencia 
positivamente na melhora dos sintomas, sendo assim, um importante recurso de tratamento da DTM. Suge-
re-se que mais estudos sejam realizados para maiores comprovações e esclarecimentos quanto ao trata-
mento da DTM. 
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RESUMO 
Pensamentos catastróficos são uma fonte de sofrimento que leva a pensamentos negativos, causando incapacidade 
para lidar com a dor. Foi realizado um ensaio clínico randomizado, aleatorizado, controlado e duplo cego. Concluímos 
que o pensamento catastrófico interfere negativamente na capacidade dospacientes perceberem evolução ou melhora 
na dor lombar crônica não especifica. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Catastrofização. Pensamentos. Dor crônica e lombalgia. 

 
INTRODUÇÃO 

A dor crônica modifica o inter-relacionamento familiar e social e favorece a depressão, ansiedade e deses-
pero, agravando o estado geral e a qualidade de vida levando ao catastrofismo que é uma fonte de sofri-
mento e pode expressar uma tendência ou baixo limiar à sobrecarga emocional (GATCHEL et al.,2004). 
Avaliação desses pacientes deve contemplar a natureza da experiência no curso do tempo, a intensidade, 
interferências funcionais, e a sobrecarga emocional associada (Rosenstiel e Keefe, 2004). 
 

MÉTODOS 
Ensaio clínico randomizado aleatório e controlado duplo cego realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da 
União das Faculdades dos Grandes Lagos, em São José do Rio Preto.O estudo seguiu as Normas Consoli-
dadas dos Trials CONSORT (MOHER et al., 2012)e foi aprovado pelo comitê de ética sob o número 150/15, 

todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Todos os grupos foram 

avaliados por um mesmo pesquisador cego e responderam ODI, EVN e B-PCS, realizaram teste Lasègue e 
manobra de Valsalva antes do início da sessão 01 e após término sessão 10.  
 

DISCUSSÕES 
Neste estudo observou-se a relação entre incapacidade física e catastofização, verificando-se a interferên-
cia da dor sobre pacientes submetidos a procedimentos clínicos. Certificou-se também a relação comoutros 
autores que sugeriram quea intensidade da dor, incapacidade física e a catastrofização normalmente ocorre 
em pacientes que possuem pensamentos catastróficos e apresentam uma tendência em demonstrar aos 
aspectos mais desagradáveis da experiência dolorosa, tornando-a desta forma ainda mais desprazerosa, o 
que pode acarretar menor envolvimento em atividades físicas, aumentando o descondicionamento físico e 
colaborando para a incapacidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pode ser observado, pensamento catastrófico interfere negativamente na capacidade dospacientes 
perceberem evolução ou melhora na dor lombar crônica não especifica. Portanto foi notório pacientes que 
receberam o tratamento não apresentaram melhora quanto a intervenção terapêutica 
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RESUMO 
A espondilite anquilosante é uma patologia  inflamatória e sistêmica que acomete a coluna vertebral, quadris, ombros e 
articulação sacro-iliaca.A doença evolui substituição do tecido ósseo por tecido fibroso.A sintomatologia é característi-
ca,apresentando dores crônicas,persistentes e progressivas, rigidez ao movimento,cansaço,dificuldade respiratória 
entre outros.O presente estudo objetivou através de uma revisão de literatura verificar as manifestações clinicas e as 
possibilidades de tratamento fisioterapêutico oferecidos com resultados realmente efetivos, dentre eles a hidrocinesiote-
rapia e a eletroterapia. 
 
Palavra-chave: Espondilite Anquilosante. Fisioterapia. Eletroterapia. Hidroterapia. 

 

INTRODUÇÃO 
A Espondilite Anquilosante (EA)  é uma doença inflamatória crônica que acomete principalmente a coluna 
lombar,as articulações sacro ilíacas, e pode manifestar-se clinicamente apresentando  uveítes, aortite, com-
plicações neurológicas  e  até fibrose pulmonar (MOREIRA; CARVALHO, 2001).Em  estágios avançados 
apresenta a coluna vertebral com aspecto em bambu devido a uma fundição das vértebras,l (SKARE, 2007), 
desenvolvendo a característica “postura do esquiador”. 
 

METODOLOGIA 
A revisão da literatura foi realizada com base em periódicos nacionais e internacionais abordando assuntos 
relacionados ao tema. As bases consultadas foram: Scielo, Periódicos da Capes e Pubmed. Foram utiliza-
dos os seguintes unitermos constantes na lista de descritores do Lilacs: artrite(arthritis) critérios de diagnós-
tico (criteria of diagnostic), espondiloartropatias (spondyloarthropathies), HLA-B27, dor lombar (low back 
pain),sacroiliíte (sacroiliitis), fisioterapia (physiotherapy). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 A EA é considerada uma artropatia axial, com predominância masculina de 3:1, que se inicia no adulto 
jovem , da cor branca e em indivíduos que apresentam o antígeno HLA-B27 positivo. Como diagnóstico da 
EA, os critérios clínicos mais utilizados clínicos são: dor em região lombar por mais de três meses de dura-
ção que melhora com o exercício e não é aliviada pelo repouso,limitação de movimentos da coluna lombar e  
expansibilidade torácica diminuída.Afirma-se que não existe um tratamento definitivo para a EA sendo ne-
cessário educar e conscientizar o paciente a realizar exercícios, mantendo assim a postura funcional e pre-
servação dos movimentos. Entao a  fisioterapia regular com um programa de exercícios hidrocinesiotera-
peuticos  monitorizados e aplicação de eletroterapia em fases aguda para melhora amenizar a dor, são bem 
vindos e alidados na melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A espondilite anquilosante  envolve sintomatologia caracterisitca, com grande evidencia de  quadro álgico 
na  coluna vertebral e articulações acometidas, espasmos musculares e rigidez ao movimento. Os exercí-
cios aquáticos promovem grande beneficio e pode ser um método alternativo de exercícios que beneficia o 
paciente devido a redução de carga imposta as articulações, pois exercicios para melhorar a mobilidade, 
força e condicionamento vascula, podem facilmente serem realizados na agua.A eletroterapia aplicada de 
forma correta, de acordo com a manifestação  clinica da EA também pode ser efetiva para diminuição da 
dor e assim melhora da qualidade de vida do paciente. 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi avaliar a capacidade funcional (CF) em idosos hipertensos que realizam fisioterapia e os que 
não realizam. Foi realizado na clínica escola de Fisioterapia UNILAGO, com 24 idosos hipertensos de ambos os sexos, 
12 que realizavam fisioterapia semanal (GF) e 12 que se encontravam na fila de espera (GC). Foi verificada idade, sexo, 
aferição da pressão arterial (PA), teste de marcha estacionária de dois minutos para avaliar a CF e o questionário de 
qualidade de vida MINICHAL. Utilizou-se estatística descritiva e inferencial com teste t não pareado. Houve maior preva-

lência do sexo feminino em ambos os grupos, idade média do GF foi 67,83 ± 5,70 e GC 70,91 ± 6,69 anos (p = 0,23). O 
GF apresentou melhor CF que o GC (p ≤ 0,05). Os idosos hipertensos que realizam fisioterapia regular apresentaram 
melhor capacidade funcional que os idosos que não realizam tratamento fisioterapêutico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão arterial; Idoso. Funcionalidade. Fisioterapia. 
 

INTRODUÇÃO 
O envelhecimento é um fenômeno mundial, que provoca alterações e desgastes em vários sistemas funcio-
nais, que ocorrem de forma progressiva e irreversível, bem como o surgimento de doenças crônicas, influ-
enciando a qualidade de vida (QV) e a capacidade funcional (CF). O objetivo do estudo foi avaliar a CF e a 
QV em idosos hipertensos que realizam fisioterapia e os que não realizam tratamento fisioterapêutico.  
 

METODOLOGIA 
Estudo transversal, observacional, descritivo, realizado na clínica escola de Fisioterapia da UNILAGO. A 
amostra foi composta por 24 idosos hipertensos, de ambos os sexos, divididos em dois grupos, sendo 12 no 
grupo controle (GC) e 12 no grupo fisioterapia (GF). Foram avaliados idade, sexo, aferição da pressão arte-
rial (PA), CF por meio do teste de marcha estacionária de dois minutos (TME2‟) e a QV por meio do questi-
onário MINICHAL. 

DISCUSSÕES 
A idade média do GF foi 67,83 ± 5,70 anos e GC 70,91 ± 6,69 anos (p=0,23). Em ambos os grupos o sexo 
feminino foi mais prevalente, corroborando com outros estudos. Quanto à CF, o GF apresentou um melhor 
desempenho físico com diferença estatisticamente significativa (p=0,05), reafirmando o quanto é necessário 
manter-se ativo, pois, o envelhecimento leva a um declínio natural, perda de massa muscular, aumento da 
obesidade central, declínio funcional. A avaliação da QV demonstrou que não houve diferenças estatísticas 
significativas entre GF e GC. Os indivíduos hipertensos com comorbidades tendem a ter QV mais baixa do 
que aqueles com hipertensão isolada. Neste presente estudo todos os idosos apresentaram algumas co-
morbidades, sendo a osteoartrose, diabetes mellitus, fibromialgia e o sobrepeso as mais incidentes, onde a 
associação entre essas doenças podem comprometer a QV desses idosos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os idosos hipertensos em tratamento fisioterapêutico regular obtiveram melhor capacidade funcional que 
idosos hipertensos em fila de espera para tratamento fisioterapêutico. Não foram observadas diferenças 
significativas na qualidade de vida, entre os grupos. 
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RESUMO 
A lombalgia afeita cerca de 80% da população em fase adulta e sofre influências diretas das estruturas da região pélvi-
ca, como ligamentos, músculos e ossos. As alterações que geram com esse processo de compensação levam ao qua-
dro álgico com pouca resolubilidade se não tratado adequadamente, portanto, torna-se de extrema importância conhe-
cer as causas e como essas estruturas podem influenciar na lombalgia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Lombalgia. Pelve. Coluna Vertebral. Região pélvica. 

 

INTRODUÇÃO 
A dor lombar é caracterizada por um quadro de dor, rigidez muscular, fadiga ou desconforto localizado no 
terço inferior da coluna vertebral. Estudos apontam que o processo mecânico-postural é um dos principais 
responsáveis por esse tipo de algia. Alterações em posicionamento ósseo, musculares e ligamentares po-
dem repercutir em uma alteração maior na coluna (AQUINO, et al., 2010) 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão de literatura não sistemática nas bases de dados SCIELO, BIREME, LILACS, 
MEDLINE, COCHRANE e PUBMED e consultas ao acervo pessoal de livros e artigos. Foram utilizados 
artigos publicados de 2000 a 2014. Os descritores utilizados foram: dor lombar, estabilização segmentar, 
função e disfunção lombar, estabilizadores da lombar e pelve, dor sacrilíaca. 
 

DISCUSSÕES 
Em todos artigos localizados na pesquisa foram constatados resultados positivos de alterações nas estrutu-
ras da região pélvica, sendo óssea, muscular ou ligamentar; porém em grande parte da amostra foi confir-
mado a presença de dor lombar, não sendo sua totalidade. 
A principal alteração presenciada foi a muscular, tendo influência de maior importância e portanto, necessi-
tando de precaução na avaliação de cada indivíduo com lombalgia. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As estruturas musculares da região pélvica favorecem intensamente o aparecimento de dores na região 
lombar, porém não sendo a única responsável pelo quadro clinico, outras alterações como nas estruturas 
ósseas e de posicionamento ligamentar podem causar estresse mecânico-postural. 
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OS BENEFÍCIOS DA HIDROTERAPIA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA. 
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RESUMO 
As propriedades físicas da água podem atuar no corpo em imersão por meio do empuxo, diminuindo a carga articular e 
melhorando os movimentos de pequena e grande amplitude, assim a pressão hidrostática aumenta o retorno venoso e a 
temperatura ajuda no relaxamento do corpo. Baseado nos efeitos da água, a hidroterapia pode ser um fator favorável 
em pacientes com fibromialgia. O presente estudo teve como objetivo analisar os benefícios da hidroterapia em pacien-
tes com fibromialgia. Os artigos foram pesquisados em várias bases de dados O levantamento de dados resultou em 30 
artigos científicos. Verificou-se que todos artigos selecionados relatam a eficácia da hidroterapia em pacientes com 
fibromialgia tendo comprovação específica da melhora da dor e qualidade de vida ou AVD´S . Concluiu-se que hidrote-
rapia é um recurso muito utilizado no tratamento da síndrome da fibromialgia, tanto na melhora da qualidade de vida e 
socialização dos pacientes e melhora dos sintomas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fibromialgia. Hidroterapia. Dor. Qualidade Vida. 

 

INTRODUÇÃO 
De acordo com Silva (2012), as propriedades físicas da água podem atuar no corpo em imersão por meio 
do empuxo, diminuindo a carga articular e melhorando os movimentos de pequena e grande amplitude, 
assim a pressão hidrostática aumenta o retorno venoso e a temperatura ajuda no relaxamento do corpo. 
Baseado nos efeitos da água, a hidroterapia pode ser um fator favorável em pacientes com fibromialgia. O 
presente estudo tem como objetivo avaliar os benefícios da hidroterapia em pacientes com diagnóstico de 
fibromialgia 

METODOLOGIA 
Os artigos foram pesquisados nas bases de dados PUBMED, LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE. O 
levantamento de dados bibliográficos resultou no total de 30 artigos científicos, tendo como inclusão no 
trabalho todos os artigos, com ênfase na fibromialgia do ano de 2001 a 2016 e os critérios de exclusão, 
artigos inferiores a 2001 e artigos que não conduzem ao tema. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A hidroterapia é um recurso terapêutico que promove relaxamento muscular, redução da sensibilidade a dor 
e diminuição dos espasmos musculares, de forma que propicia um aumento da tolerância ao exercício e do 
nível de resistência física, dessa forma, ocorrendo à melhora do condicionamento geral (SANTOS et al., 
2008). Outro estudo de Ferreira et al., (2006), com 8 pacientes observou que os exercícios de relaxamento 
na água são benéficos no tratamento de pacientes com fibromialgia, sendo capaz assim de reduzir a inten-
sidade da dor e sensibilidade dolorosa, melhorando a qualidade de vida, diminuindo a fadiga, ansiedade e 
depressão e além de proporcionar a qualidade do sono e bem-estar. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A hidroterapia é um recurso da fisioterapia muito utilizado no tratamento da síndrome da fibromialgia. Dessa 
forma, chegamos à conclusão que a hidroterapia é a forma mais eficaz para essa síndrome, tanto na melho-
ra da qualidade de vida e socialização dos pacientes, como na melhora dos sintomas. Apesar dos estudos 
aqui analisados apresentarem de forma específica os protocolos para o tratamento, tento como destaque a 
hidroterapia, faz-se necessário outros estudos para a comparação de diferentes protocolos que podem ser 
utilizados para a melhora da patologia em questão. 
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RESUMO 
O câncer de mama feminino é uma patologia de muito sofrimento psicofísico e, numa cirurgia, é mutiladora do órgão 
alvo que simboliza feminilidade, sexualidade e maternidade. O linfedema, patologia crônica e progressiva para o siste-
ma linfático, gerando déficit no equilíbrio das trocas de líquidos intersticiais, causando alterações sensitivas, dores, 
aumento do risco infeccioso e baixa auto- estima. Este estudo objetiva analisar a eficácia da Drenagem Linfática Manual 
(DLM) no tratamento do linfedema pós-mastectomia. Realizou-se revisão bibliográfica durante seis meses com 35 títulos 
e resumos sobre a temática em destaque, periódicos nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SCIELO, para análise 
de artigos nos idiomas português e inglês. Concluiu-se que a DLM associada às técnicas de kinesio tanping e cinesiote-

rapia são capazes no tratamento do linfedema encontrado em pacientes submetidas à mastectomia.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  Drenagem linfática manual. Mastectomia. Linfedema. Câncer de mama. 

 

INTRODUÇÃO 
O câncer de mama é a mais comum e principal causa de morte em mulheres em todo o mundo. O linfedema 
causa danos para o sistema linfático e, seu tratamento com DLM vai direcionar o líquido intersticial para os 
centros de drenagem, reduzindo a pressão no vaso para a sua recolocação na corrente sanguínea, sua 
eficácia está na redução inicial do edema (LUZ, LIMA 2011; GODOY, GODOY, 2010). 
 

METODOLOGIA 
Realizou-se uma revisão bibliográfica no período de janeiro a junho de 2016, sobre a temática em 
destaque, periódicos e nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SCIELO. Realizou-se uma análi-
se de 35 títulos e resumos entre os anos 2010 à 2016 para obtenção de artigos potencialmente 
relevantes para a revisão. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Pacientes em pós-operatório podem desenvolver linfedema associados a vários fatores de risco. A DLM age 
no tecido do interstício e dentro dos vasos, por meio das anastomoses superficiais áxilo-axilar e áxilo-
inguinal a estimular pequenos capilares inativos e a aumentar motricidade da unidade linfática.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a DLM associada ás técnicas de kinesio tanping e cinesioterapia é eficaz no tratamento do 
linfedema encontrado em pacientes submetidas à mastectomia, pois os métodos utilizados possibilitaram a 
obtenção de resultados conclusivos e satisfatório, e com obtenção de outros benefícios.  
. 
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RESUMO 
O objetivo do presente estudo será avaliar a percepção global de melhora em pacientes com DLC submetidos a terapia 
manual e educação em neurociências nos serviços de saúde pública e privada. Será realizado um ensaio clínico ran-
domizado, aleatorizado, controlado e duplo cego, com 100 indivíduos, distribuídos em dois grupos de intervenções, 
sendo que o grupo (A) setor de saúde privada, receberá terapia manual combinada com neurociências, e possivelmente 
terá melhores resultados comparado com o grupo (B) que receberá tratamento idêntico no setor público. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terapia manual. Dor lombar. Neurociências. Percepção global de melhora. 

 

INTRODUÇÃO 
Além de diferenças no tempo de espera, tratamento e experiência do fisioterapeuta dos sistemas público e 
privado de saúde, estudos apontam resultados favoráveis a saúde privada no que se refere a satisfação 
com o tratamento (CASSERLEY-FEENEY et al., 2012). O estudo tem como objetivo avaliar a percepção 
global de melhora em pacientes com dor lombar crônica (DLC) submetidos a terapia manual (TM) e educa-
ção em neurociências sobre a dor nos serviços de saúde pública e privada. 
 

METODOLOGIA 
Ensaio clínico randomizado, aleatorizado e controlado duplo cego realizado no Centro de Saúde Escola da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP/USP em Ribeirão Preto e em clínicas especializadas 
particulares em São José do Rio Preto. Serão incluídos neste estudo 100 indivíduos com DLC, aleatoriza-
dos em dois grupos. O grupo (A) TM combinada com educação em neurociências no setor pública e o grupo 
(B) que receberá TM combinada com educação em neurociências no setor privado. Os participantes irão 
preencher questionários relacionados à dor, incapacidade, ansiedade e depressão, prognóstico e psicosso-
cial. Todos os participantes deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A hipótese central desse estudo é que o grupo que receberá TM combinada com educação em neurociên-
cias sobre a dor no setor privado irá obter melhores resultados quando comparado com o grupo (B) que 
receberá o mesmo tratamento no setor público.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo espera avaliar a capacidade percepção global de melhora de pacientes com diferentes caracterís-
ticas sócio demográficas e o quanto isso pode interferir em sua interpretação de melhora da dor e incapaci-
dade relacionadas a DLC. 
 

REFERÊNCIAS 
CASSERLEY-FEENEY et al., The access randomized clinical trial of public versus private physiothe-
rapy for low back pain. 2012 Jan 15;37(2):85-96. 
PETROZZI et al. Does an online psychological intervention improve self-efficacy and disability in 
people also receiving Multimodal Manual Therapy for chronic low back pain compared to Multimodal 
Manual Therapy alone? Design of a randomized controlled Trial. Chiropractic & Manual Therapies, 
2015. 
SEHN et al. Cross-cultural adaptation and validation of the Brazilian Portuguese version of the pain 
catastrophizing scale. Pain Med. 2012;13 (11):1425-35.  
CHOU et al. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the 
American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med. 2007. 
 



 

 

 

 

 

 

LETRAS 

 

 

 

 

 
 



 

 

O EMPODERAMENTO FEMININO AO LONGO DA HISTÓRIA 
 

CARVALHO, Aline; GONÇALVES, Cristiane; MARUSKI, Natália. Discentes do Curso de Gradua-
ção em Letras – UNILAGO.  
 
FACCIPIERI SILVA, Maria Fernanda. Discente do Curso de Graduação em Letras – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Este projeto desenvolveu-se sob a perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso pautando-se no funciona-
mento do discurso em relação à história, mais especificamente objetivou analisar como se evidenciam os efeitos de 
sentido sobre os recortes selecionados pelos alunos nas mais variadas esferas de atividades. Para isso, foram mobili-
zados os conceitos de discurso, sujeito, acontecimento, formulação, constituição e interdiscurso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mulher; preconceito; empoderamento; machismo. 

 

 

INTRODUÇÃO 
Partimos de uma posição teórico-metodológica que concebe o sentido da linguagem enquanto algo que é 
produzido no funcionamento da mesma. Sendo assim, este é um estudo de semântica em um diálogo com a 
Análise do Discurso. Este artigo prima por incitar questionamentos e reflexões sobre a visão feminina ao 
decorrer dos anos perante a sociedade, não houve uma preocupação em se datar o tempo, visto que, o 
preconceito e o machismo exacerbado contra a mulher existem muito antes da época medieval. Então se 
pautou nessa análise o empoderamento feminino, o espaço ganho através de lutas, de intensas represárias, 
de humilhações e de memoráveis conquistas. Para tal foram utilizados materiais de internet e redes sociais, 
que também são os principais causadores dessa mudança, pois com seu manuseio a mulher obteve mais 
espaço e mais liberdade de ser ela mesma, podendo se expressar com mais autonomia. Estes estudos 
foram guiados à luz da Análise do Discurso sintetizada, basicamente, em Eni P. Orlandi. Dada à tamanha 
complexidade do tema este trabalho é apenas uma gotinha no oceano, não pretendendo alçar mergulhos 
profundos em razão da pouca experiência das autoras em questão. 

 

METODOLOGIA 
A primeira etapa da pesquisa foi a escolha do tema a ser pesquisado, para tanto tivemos como critério tex-
tos que nos permitissem observar as mudanças de sentido ocorridas ao longo da história. Os textos foram 
retirados do facebook e tiveram grande repercussão social. Após essa etapa, foram aplicados os conceitos 
de AD para identificarmos como o acontecimento discursivo se materializa e se atualiza a partir de vários 
fatores presentes na sociedade.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Na linha dos trabalhos sobre uma semântica da enunciação, observamos o tratamento de conceitos como 
político, sujeito, acontecimento e os domínios semânticos de determinação, partindo da leitura de autores 
como Émile Benveniste (1995), Eduardo Guimarães (1987), Michel Breal (1992) e Eni Orlandi (1999). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao dizer que o sujeito que enuncia é sujeito enquanto tal porque fala de uma região do interdiscurso, fica 
claro o fato de que o sujeito não é senhor daquilo que diz, e que o que diz produz uma unidade de sentido 
que não é senão um efeito do modo de presença de posições do sujeito no acontecimento enunciativo. Isso 
quer dizer, portanto, que a posição do sujeito é constituída em uma região do interdiscurso, o que implica 
falar que o dizer de tal sujeito pode ser caracterizado pela dispersão de discursos diversos. 
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O SILÊNCIO DE MELINDA E SUAS QUESTÕES TRADUTÓRIAS: UMA ANÁLISE DOS SILÊN-
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RESUMO 
Neste projeto, o problema em questão é o silêncio presente no ato tradutório. Com base na teoria da Análise de Discur-
so esse trabalho busca investigar os silêncios presentes na obra literária Speak, e a relação com sua respectiva tradu-
ção intitulada: Fale!; Sob o olhar da A.D. vamos investigar as escolhas feitas pelo tradutor e como ele escolhe significar 
para seus leitores de chegada. Será problematizado o quanto às questões culturais, de partida e chegada, podem influ-
enciar o tradutor em seu ato tradutório. Como o que um tradutor deixa de dizer, ou o que ele escolhe dizer na tradução 
de uma obra pode alterar o sentido do que o autor de partida escreveu.  Como o tradutor significa em seu texto? Essas 
serão algumas das questões abordadas durante esse projeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso; Tradução; Fale!; Silêncio.  

 

INTRODUÇÃO 
Essa pesquisa é importante para esclarecer as escolhas feitas em traduções de filmes e livros, tra-

duções muitas vezes questionadas por não serem literais. A escolha desse tema é importante para a com-
preensão de que o tradutor é autor e como sujeito ele se faz presente em sua obra tradutória. O objetivo 
dessa pesquisa é investigar as escolhas dos tradutores em suas obras, e mais do que isso entender como o 
silêncio pode significar em seu texto. A partir desse ponto esse projeto visa identificar o quanto questões 
culturais influenciam o tradutor em seu texto e como se da o silêncio que se faz presente em sua obra. Os 
objetivos específicos com essa pesquisa são investigar a produção de sentidos pelo autor e tradutor, salien-
tar a questão da autoria durante o processo de tradução e identificar o silêncio presente na tradução em 
relação ao silêncio apresente na obra de partida. 

METODOLOGIA 
Inicialmente a pesquisa se dará por meio das leituras feitas sobre o assunto e comparação entre as 

escolhas da autora na obra original e as escolhas do tradutor na obra traduzida. Essas comparações serão 
feitas com a finalidade de identificar como elas podem significar em cada texto em relação ao público alvo.  

Será feito o levantamento de alguns trabalhos, relacionados com a área da tradução e análise do 
discurso, abordando o silêncio. Inicialmente iremos fazer recortes de trechos analisados no livro em inglês e 
na tradução em português. Após feita a seleção dos trechos, vamos definir o método de análise como con-
trativo e comparatório (pretendemos colocar os trechos do texto fonte e do texto meta em um parâmetro 
comparativo e analisaremos como o autor e tradutor silenciam ou não em distintos momentos).  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Com base na Análise do Discurso de linha francesa, vamos analisar a obra Speak, 1999, que foi 

adaptada para o cinema como O silêncio de Melinda, 2004, e que somente no ano de 2014 teve a obra 
literária traduzida no Brasil como Fale!, a obra a ser analisada é da autora norte americana Laurie Halse 
Anderson, trata-se de uma escritora que desenvolve trabalhos especialmente destinados a adolescentes, 
por se tratar de uma fase muito importante e delicada da vida, onde o adolescente se depara com conflitos 
externo-internos, a autora aborda diversos temas relacionados desde o início da adolescência até a sua 
fase adulta. Vamos utilizar como principal fonte nessa pesquisa a autora Eni Orlandi, por se tratar da princi-
pal estudiosa da Análise de Discurso de linha francesa aqui no Brasil. Utilizaremos a princípio a obra Análi-
se de Discurso: princípios e procedimentos (2012) e também As formas do silêncio: no movimento dos sen-
tidos (2007), pois se tratam de suas obras fundamentais para a orientação dessa pesquisa. Como base para 
algumas das questões tradutórias vamos trabalhar com Rosemary Arrojo em sua obra O signo desconstruí-
do (1992), Arrojo faz em sua obra uma reflexão desconstrutivista que a nós interessa muito.  Utilizaremos 
também da mesma autora a obra Oficina de tradução: teoria na prática (1986), para esclarecermos algumas 
dúvidas a cerca do ato tradutório. 
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A CONSTRUÇÃO DA TEORIA LITERÁRIA: UM ESTUDO SOBRE AS ABORDAGENS TEÓRI-
CAS DA LITERATURA E SUAS APLICAÇÕES 
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RESUMO 
O presente projeto tem como objeto de questionamento o estudo da teoria literária e dos principais estudiosos que se 
dedicaram na tentativa de analisar, descrever e explicar o funcionamento deste peculiar mecanismolinguístico de produ-
ção de sentidos a que chamamos “literatura”, bem como a maneira com que isso se reflete nas obras que fazem parte 
do seu escopo artístico. 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria Literária. Crítica. Expressão artística.  
 

INTRODUÇÃO 
A literatura, ainda que considerada como um objeto de fruição passa a existir com o objetivo de lançar sobre o 
indivíduo uma organização verbal significativa. Na investigação tanto do seu eixo artístico quanto dos instrumen-
tos e conceitos necessários para analisá-la que se sustenta o presente projeto, buscando a compreensão deste 
conhecimento e a produção de um novo que se organize de maneira a contribuir para o estudo da poesia e da 
narrativa. Assim, o objetivo central do trabalho é a análise de obras centrais para compreender e analisar a estru-
tura, o funcionamento e a essência da teoria literária, além da análise de um conto para nele verificar o funciona-
mento da linguagem literária. 

METODOLOGIA 
O trabalho terá início com a leitura atenta, seguida da redação de resumos e fichamentos das obras que conte-
nham os principais conceitos teóricos para o desenvolvimento do trabalho. Este primeiro passo será acompanha-
do por pesquisas bibliográficas complementares, a fim de expandir as referências sobre as obras a serem estu-
dadas e de melhor contextualizar o tema abordado. Em seguida, serão realizadas as análises das obras selecio-
nadas, buscando relacioná-las e aplicá-las a textos literários. Por fim, será redigido um relatório, no qual serão 
discutidos os resultados obtidos pela pesquisa.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A partir de um primeiro levantamento bibliográfico, a fim de possibilitar a redação do projeto de pesquisa, verifi-
camos que as obras teóricas norteadoras do trabalho são: Paul Valéry no ensaio Poesia e pensamento abstrato 
(1999); Jean-Paul Sarte no livro Que é literatura? (1989); René Wellek e Austin Warren no livro Teoria da literatu-
ra e metodologia dos estudos literários (2003); Ezra Pound no livro ABC da Literatura (1970) e Massaud Moisés 
no livro A criação literária (1967). 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir das leituras e análises realizadas até o momento, conclui-se, a partir da análise do conto “A última pergun-
ta” de Isaac Asimov, verificamos que os textos literários expandem-se em criatividade e possibilitam ao leitor ga-
nhar novas perspectivas para refletir sobre o real. As ideias desenvolvidas nas teorias nos permitem adquirir fer-
ramentas para fruir e desvendar as múltiplas possibilidades de compreender os textos literários.  
.  

REFERÊNCIAS 
CHKLOVSKI, Viktor. A arte como procedimento. In: ___. Teoria da literatura: formalistas russos. Porto Alegre: 
Globo, p. 39-5, 1973 
MASSAUD, Moisés. Conceito de literatura. In: ___. A criação literária: poesia. São Paulo: Cultrix, 2001. p. 20-44. 
POUND, Ezra. Capítulo II. In: ___. ABC da literatura. 11. ed. Tradução de Augusto de Campos e José Paulo Pa-
es. São Paulo: Cultrix, p. 32-35, 2006 

SARTRE, Jean-Paul. Que é escrever? In: ___. Que é a literatura?São Paulo: Ática, p. 9-32, 1989.  
 VALÉRY, Paul. Poesia e pensamento abstrato. In: ___. Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1999. 
WELLEK, René; WARREN, Austin. A literatura e os estudos literários. In: ___. Teoria da literatura e metodologia 
dos estudos literários. Tradução de Luis Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, p. 3-10, 2003.  

 
 



 

 

AUTOR VS CRIAÇÃO LITERÁRIA: INSPIRAÇÃO E TRANSPIRAÇÃO 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo apresentar a relação de atração e repulsa existente entre o autor e o ato de criação de 
uma obra literária. Os objetivos específicos são 1) Compreender o processo de criação literária em prosa, 2) Comparar 
o processo de criação de um texto próprio com os textos teóricos, 3) Analisar o percurso metalinguístico. Para isso 
serão usadas as teorias de Sérgio Vicente Motta (2006) e Massaud Moisés (1975), bem como o de Ruth Silviano Bran-
dão e José Marcos Oliveira (2010), engendrando-as às de autores como Poe, e Erich Auerbach (1998). O trabalho tam-
bém traz a autorreflexão do próprio autor deste projeto, explicando passo a passo as confusões e dúvidas que ele teve 
quando criou um conto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Criação literária. Conto. Metalinguagem. 

 

INTRODUÇÃO 
O que é criar? Ter um enredo não significa que de um modo mágico os pedaços irão aparecendo e o autor 
os fixará no começo ou no fim. Como afirma Adélia Prado e José J. Veiga (2001), a arte de escrever pode 
estar em qualquer um, mas não é qualquer um que será capaz de desenvolvê-la, pois escrever é exercitar 
constantemente os sentidos para revelar, por meio das palavras concatenadas esteticamente, aquilo que a 
maioria das pessoas não consegue expressar. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é refletir sobre o 
processo de criação literária, considerando, de um lado, as estratégias apresentadas por teóricos da escrita 
e, de outro, as dificuldades por que passa todo escritor.  

METODOLOGIA 
Nesta pesquisa, procurou-se compreender o procedimento de criação literária. Para tanto, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica a respeito do tema propriamente dito e de todos os demais relacionados às ferramen-
tas de linguagem do texto literário. Juntamente com a pesquisa bibliográfica, o autor deste trabalho propõe-
se a criar, ele próprio, um conto, a fim de registrar as ideias, sentimentos, escolhas lexicais, estruturais, etc.  
Numa última fase, o resultado da pesquisa bibliográfica, cujos dados foram analisados, foram cotejados às 
anotações resultantes da escrita do texto, a fim de verificar em que medida as teorias sobre criação literária 
respondem aos anseios do processo em si.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Moisés (1975), Motta (2006), Auerbach (1998), Pound (1997) e Poe (2008) sobre o processo da escrita para 
que o texto se torne literário, desautomatizado. A respeito das dificuldades nesse processo, buscou-se a 
obra de Ruth Silviano Brandão e José Marcos Oliveira (2010). Também nos baseamos no que Bonet (1970) 
ressalta sobre a arte de criar e a difícil combinação entre trabalho e inspiração. A respeito dos elementos 
estruturais da narrativa foi usada a obra de Bonnici e Zolin (2003). A discussão proposta por Barthes (1987) 
sobre as características de um texto literário também serviu como base tanto para a compreensão da cria-
ção como para a prática da escrita realizada pelo autor deste trabalho.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Refletir sobre o processo de criação literária ampliou minha percepção sobre o alcance da escrita. Firmou-
se a certeza de que as palavras, para o autor de um texto literário, funcionam como a tinta e os pinceis para 
o pintor, como a pedra para escultor. As palavras são o material com o qual se obtém o resultado estético, 
provocativo, incitador. Como resultado do trabalho, também surgiu o conto Inácio.  
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RESUMO 
Este projeto desenvolveu-se sob a perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso pautando-se no funciona-
mento do discurso em relação à história, mais especificamente objetivou analisar como se evidenciam os efeitos de 
sentido sobre os recortes selecionados pelos alunos nas mais variadas esferas de atividades. Para isso, foram mobili-
zados os conceitos de discurso, sujeito, acontecimento, formulação, constituição e interdiscurso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ego; selfie; imagem; cristianismo. 

 

INTRODUÇÃO 
Partimos de uma posição teórico-metodológica que concebe o sentido da linguagem enquanto algo que é 
produzido no funcionamento da mesma. Sendo assim, este é um estudo de semântica em um diálogo com a 
Análise do Discurso. O presente estudo aborda a carga ideológica presente em uma tirinha publicada na 
página “Desenhista que pensa” do facebook. Ela faz referência aos vários seguimentos teóricos contraditó-
rios aos cristãos. No último quadro a ilustração traz uma referência ao narcisismo que, na atualidade, consti-
tui-se na idolatria e amor excessivo presentes nas redes sociais através das selfies. Para desenvolver este 
trabalho foram feitos estudos fundamentados nas teorias de análise do discurso e, em seguida, a análise. 
Os corpus analisados foram a imagem retirada da página, já citada, e uma imagem tirada da internet com 
uma “paródia” da obra de Narciso. Concluímos que o homem está completamente ligado à noção de exteri-
oridade. O que é produzido por ele é um reflexo do contexto no qual ele está inserido, que hoje são a valori-
zação, popularidade e socialização por meio da aparência, ocupando posição prior ao Deus maioral, para 
os cristãos.  

METODOLOGIA 
A primeira etapa da pesquisa foi a escolha do tema a ser pesquisado, para tanto tivemos como critério tex-
tos que nos permitissem observar as mudanças de sentido ocorridas ao longo da história. Os textos foram 
retirados do facebook e tiveram grande repercussão social. Após essa etapa, foram aplicados os conceitos 
de AD para identificarmos como o acontecimento discursivo se materializa e se atualiza a partir de vários 
fatores presentes na sociedade.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Na linha dos trabalhos sobre uma semântica da enunciação, observamos o tratamento de conceitos como 
político, sujeito, acontecimento e os domínios semânticos de determinação, partindo da leitura de autores 
como Émile Benveniste (1995), Eduardo Guimarães (1987), Michel Breal (1992) e Eni Orlandi (1999). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao dizer que o sujeito que enuncia é sujeito enquanto tal porque fala de uma região do interdiscurso, fica 
claro o fato de que o sujeito não é senhor daquilo que diz, e que o que diz produz uma unidade de sentido 
que não é senão um efeito do modo de presença de posições do sujeito no acontecimento enunciativo. Isso 
quer dizer, portanto, que a posição do sujeito é constituída em uma região do interdiscurso, o que implica 
falar que o dizer de tal sujeito pode ser caracterizado pela dispersão de discursos diversos. 
 

REFERÊNCIAS 
BENVENISTE, E. Problemas de Lingüística Geral I. 4.ed. Campinas: Unicamp, 1995. 
BRÉAL, M. Ensaio de Semântica. Campinas:Pontes/EDUC, 1992.  
GUIMARÃES, E. Texto e Argumentação. 3.ed. Campinas: Pontes, 1987. 
ORLANDI, E. P. Análise do discurso, princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANÁLISE SOCIOPOLÍTICA DA CARTA DE MICHEL TEMER A DILMA ROUSSEFF 
 

ISAAC, Fernanda Maria. Discente do curso de Jornalismo – UNILAGO 
 
REGO, Andréia Régia Nogueira do. Docente do curso de Letras - UNILAGO  
 
 

RESUMO 
Este trabalho tem como corpus a carta de Michel Temer à presidente Dilma Rousseff, datada de 7 de dezembro de 
2015. O objetivo desta pesquisa é analisar a carta com o auxílio da análise do discurso, da semiótica e das discussões 
sobre a figura do autor (FOUCAULT, 2012), a fim de apresentar uma leitura sociopolítica do texto em questão. Para 
tanto, procura-se levantar não só os posicionamentos que o autor da carta deixa explícitos, mas, principalmente, os que 
são subentendidos. 
PALAVRAS-CHAVE: Michel Temer; Dilma Rousseff; carta; impeachment. 

 
 

INTRODUÇÃO 
O texto a ser analisado neste trabalho é a carta que o então vice-presidente Michel Temer (PMDB) escreveu 
para a então presidente Dilma Rousseff (PT), datada de e publicada em 7 de dezembro de 2015. Vindo a 
público num período de acirramento das rivalidades políticas entre esquerda e direita, o teor da carta de 
Temer levantou outra questão problemática: estariam presidente e vice-presidente rompidos? Estaria o 
PMDB dando possibilidades políticas para a análise do pedido de impeachment, que, se concretizado, daria 
o governo a Temer? Quais são os fatos políticos subentendidos na carta? Em que medida esses fatos, ora 
revelados, ora deixados subentendidos por Temer, teriam força para alterar o cenário político? Qual a 
medida da interferência dos acontecimentos sociais, históricos e políticos do passado recente (2013-2015) 
para a escrita da carta? 

METODOLOGIA 
A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como empírica-campo. Os dados obtidos serviram 
para transformar as noções iniciais de pesquisa em outras mais válidas, que se referiam diretamente a fatos 
empíricos. Os métodos de pesquisa foram desenvolvidos por meio da observação indireta, análise de mate-
rial como periódicos para fundamento dos dados observados e colhidos.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Esta pesquisa está embasada na teoria da Análise do Discurso de Fiorin (2006), nos conceitos sobre carta 
(GOLD, 2005; MEDEIROS, 2010) e autor (FOUCAULT, 2012).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Na análise da carta objeto deste trabalho, pode-se definir Michel Temer como o autor no sentido exposto 
por Foucault. Assim, ao apresentar-se como aquele que “desabafa”, Temer assume uma posição dissociada 
da função pública que exercia, a de vice-presidente. No entanto, ressalta-se que sua imagem, aos olhos da 
sociedade brasileira, é indissociável de seu cargo, portanto Temer se apresenta como um indivíduo por trás 
da figura de vice-presidente. Verifica-se nesse procedimento uma estratégia argumentativa, pois a figura 
pública mostra-se sua intimidade, como a dar ainda mais valor à sinceridade. Como resultado, o então vice-
presidente adquire a confiança (e quase a compaixão) da sociedade brasileira, que passa a considerar o 
PMDB como uma possível solução para a crise enfrentada. O decorrer dos fatos parece ter demonstrado 
que a estratégia de Temer deu resultado. Em 31 de agosto de 2016, ele assume o cargo de Presidente do 
Brasil, após o impeachment de Dilma Rousseff ter sido aprovado no Senado Federal. 
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RESUMO 
A Leishmaniose visceral Canina (LVC) canina é uma doença mortal de curso lento e difícil diagnóstico, com a possibil i-
dade de assumir formas graves e letais quando associadas ao quadro de má nutrição e infecções concomitantes. É 
causada pelo Protozoário Leishmania transmitido pela picada de insetos hematófagos infectados. O cão é considerado 
o principal reservatório da doença no meio urbano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cão, Leishmaniose, Doença. 

 

INTRODUÇÃO 
A Leishmaniose é considerada uma das sete endemias Mundiais de prioridade absoluta da Organização 
Mundial da Saúde, por ser encontrada em varias regiões do mundo, a LV é um problema de saúde publica, 
no Brasil, sua distribuição atinge cerca de 21 estados (DE SIQUEIRA, 2012).  Os cães acometidos são um 
importante reservatório para a forma clínica visceral da Leishmaniose humana, sendo considerado o princi-
pal reservatório domestico. A quantidade de cães infectados é difícil de calcular devido, a existência de cães 
assintomáticos, e também ao longo e variado período de incubação (GONTIJO&MELO, 2004; COURA-
VITAL et al., 2013). 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui artigos originais, artigos de revisão e relatos de caso.  
.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A Leishmaniose é uma infecção causada por um protozoário e possui tendência a ser endêmica em regiões 
onde existam vetores e os mamíferos atuam como hospedeiros e reservatórios desse parasita Um fator 
perigoso e considerado importante é que há pouco conhecimento por parte da população a respeito da  
doença, o que dificulta o reconhecimento de animais infectados e facilita a perpetuação da doença. O 
diagnóstico da LVC pode ser estabelecido de forma clínica, sorológica, parasitológica, molecular ou ainda 
por outros métodos menos rotineiros, entretanto, atualmente, não existem nenhum outro método padrão de 
diagnostico que certifique 100% de positividade da doença.  Existe tratamento para LVC, porém o tratamen-
to apenas resulta em melhora clinica e diminuição dos títulos de anticorpos não prevenindo a ocorrência das 
manifestações clinicas e também não impedindo que o cão deixe de ser fonte de infecção.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluimos que não há cálculos exatos de quantos animais são infectados já que grande parte se mantém 
assintomática. Há pouco conhecimento por parte da população o que dificulta o reconhecimento de animais 
infectados. Os métodos diagnósticos apresentados atualmente não são 100% efetivos. Percebemos que 
existe um tratamento de baixo custo, porém, nem sempre eficaz  e com efeitos colaterais.  
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RESUMO 
A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) é um dos distúrbios induzidos pela exposição ao álcool durante a gestação. É com-
plexo pois fisicamente nota-se alterações importantes como dimorfismos faciais e prejuízo no crescimento. O objetivo do 
trabalho foi comparar os resultados obtidos em relação ao conhecimento da SAF entre os alunos do Curso de Medicina 
e os alunos de outros cursos da área da saúde. Como resultado, os estudantes sabem que ingerir bebida alcoólica traz 
prejuízos para o desenvolvimento fetal, entretanto, observou-se um maior conhecimento sobre a SAF entre os alunos da 
medicina. Apesar disso, é necessária uma maior propagação sobre os malefícios do álcool e sobre a SAF.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome Alcoólica Fetal, alterações genéticas, bebida alcoólica, gestação. 

 

INTRODUÇÃO 
O álcool representa um grande desafio social e na saúde pois milhões de pessoas fazem o seu uso diaria-
mente (MONTEIRO, 2016). Os mecanismos que causam a SAF continuam sem respostas. As consequên-
cias cognitivas e comportamentais comumente persistem durante toda vida. Estima-se que incidência da 
SAF no Brasil é de 10 casos a cada 1000 nascimentos (GANTHOUS et al., 2015). Alguns fatores de risco 
identificados para SAF são a idade materna, maior e menor nível de escolaridade, exposição à cocaína e 
tabagismo no pré-natal (CHUDLEY et al., 2005). O objetivo do trabalho foi avaliar o conhecimento de estu-
dantes de nível superior sobre os problemas de ingestão de bebidas alcóolicas durante a gestação, compa-
rando os resultados obtidos em relação ao conhecimento da SAF entre os alunos do Curso de Medicina e 
os alunos de outros cursos da área da saúde.  

 
METODOLOGIA 

O estudo foi realizado com a elaboração de um questionário pelos pesquisadores, como método, que previu 
avaliar o conhecimento do estudante de nível superior sobre a SAF. O método visou recolher dados através 
de entrevistas, com perguntas fechadas com 300 alunos de cursos da área da saúde da UNILAGO. Qual-
quer voluntário que se dispôs a preencher o questionário citado e que autorizou a utilização de seus dados 
através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi incluído na amostra. Os dados 
obtidos no questionário foram analisados estatisticamente pelo programa GraphPad InStat. 
 

DISCUSSÕES 
Este estudo mostrou que a grande maioria dos entrevistados fazem o uso de bebida alcoólica e apesar de 
saberem que de alguma forma isso pode trazer malefícios para o feto e para a mãe, poucos deles conheci-
am realmente sobre a Síndrome Alcoólica Fetal. Sabendo-se disto, fica evidente ser necessário uma maior 
propagação de informações sobre os malefícios do álcool e sobre a SAF em todas as comunidades, incluin-
do os jovens universitários, já que a bebida alcoólica está fortemente empregada em suas festas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi feito o questionamento sobre o conhecimento sobre a Síndrome alcoólica fetal, 51% dos alunos de me-
dicina já ouviram falar sobre ela. Entre os outros estudantes apenas 19% afirmaram conhecer a síndrome. 
Apenas 23% dos entrevistados do curso de medicina e 14% dos outros alunos da área da saúde já ouviram 
alguma informação sobre a doença nas mídias e mais de 75% dos entrevistados acreditam que o projeto 
auxiliou para o conhecimento da síndrome.  
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RESUMO 

A geleia real é uma substância secretada pelas abelhas jovens na idade de 5 a 12 dias, servindo de alimento exclusivo 
para as abelhas rainhas. Possui consistência cremosa, coloração banco-leitosa e contém água, açúcares, sais minerais, 
aminoácidos essências, enzimas e vitaminas. Para o ser humano, a geleia real é indicada para fins dermatológicos, 
reposição de aminoácidos, regeneradora de células e estimulante da imunidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
uma amostra do perfil dos consumidores da geleia real caracterizando o modo de consumo do produto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimento Funcional. Geleia Real. Produtos Naturais. 

 

INTRODUÇÃO 
Para o consumo humano, a geleia real se apresenta em duas formas para comercialização. A forma in natu-
ra deve ser consumida na quantidade de 0,5 mg a 1,0 g por dia, sob a língua, e deve ser mantida refrigera-
da. Outra forma de comercialização deste alimento funcional é por meio de cápsulas, onde a matéria-prima 
é liofilizada. Cada 150 mg de geleia real liofilizada corresponde a 500 mg de geleia real in natura e o uso 
recomendado é de 1 a 2 capsulas diárias (BORGUINI, et al., 2001) 
 

METODOLOGIA 
Para a caracterização do perfil dos consumidores aplicou-se questionário em uma loja de produtos naturais 
em São José do Rio Preto, com 50 consumidores de geleia real, no período de 30 dias. Os resultados foram 
analisados através de gráficos e porcentagens. Foram entregues aos participantes o termo Livre e Esclare-
cido e assinado por eles. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Obteve-se como resultado que 50% dos consumidores entrevistados dão preferência ao consumo in natura 
do produto,  28% consomem em cápsulas, 2% de outras formas e 20% preferiram não responder a questão. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se verificar, então, que o consumo preferido da geleia real pelos consumidores é sob a forma in natura 
e, assim, espera-se que os resultados dessa pesquisa, auxiliem os produtores na caracterização dos mes-
mos para, caso haja interesse, uma maior divulgação das outras formas de consumo que oferecem a mes-
ma função terapêutica. 
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RESUMO 

Em virtude das modificações nos hábitos alimentares dos consumidores e das novas tecnologias que são empregadas 
pela indústria alimentícia visando impactar positivamente na saúde dos consumidores, é de suma importância a disse-
minação de conhecimento acerca de alimentos funcionais. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o conhecimento 
de estudantes de ensino superior sobre prebióticos e probióticos. Os participantes do estudo responderam um questio-
nário de caracterização que continha ainda 18 itens sobre os alimentos em estudo. Os dados foram avaliados por meio 
do programa Microsoft Excel 2010. Os dados obtidos revelaram que, em geral, os alunos do curso de nutrição optaram 
por percentuais de respostas corretas superiores aos alunos dos demais cursos, evidenciando a necessidade de disse-
minação do conhecimento sobre o tema pesquisado, de maneira popular e generalizada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimento funcional. Prebiótico. Probiótico. Nutrição. 

 

INTRODUÇÃO 
Com o aumento da expectativa de vida da população, aliado ao crescimento dos custos médico-
hospitalares, a sociedade necessita vencer novos desafios, por meio do desenvolvimento científico e de 
novas tecnologias que propiciem modificações importantes no estilo de vida das pessoas. Neste contexto, 
os alimentos funcionais e especialmente os prebióticos e os probióticos são conceitos emergentes e 
estimulantes (ROBERFROID, 2002). Assim, o objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento de estudantes 
do ensino superior sobre alimentos prebióticos e probióticos. 
 

METODOLOGIA 
Após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e anuência em participar da pesquisa, os 
indivíduos participantes responderam um questionário de múltipla escolha, contendo 18 itens sobre 
prebióticos e probióticos, além de questões que permitiam a caracterização dos participantes. O 
questionário foi elaborado de acordo com o questionário utilizado por Pimentel (2012), com modificações. A 
pesquisa foi aplicada a 100 indivíduos recrutados aleatoriamente, sendo 50 do curso de nutrição e os 
demais de outros cursos de uma unidade de ensino superior localizada em São José do Rio Preto, SP. A 
análise dos dados foi realizada com o auxílio do programa Microsoft Office Excel 2010, para o cálculo em 
percentual do conhecimento dos alunos sobre o assunto, bem como para o desenvolvimento de gráficos. 
 

DISCUSSÕES 
O sexo feminino compunha majoritariamente os indivíduos da pesquisa, que apresentavam idades médias 
entre 23 e 25 anos. Para as questões com afirmativas corretas sobre os prebióticos e probióticos, os alunos 
de nutrição mostraram um desempenho 7,6% superior ao dos graduandos de demais cursos. Quando dian-
te de afirmativas incorretas, o desempenho dos discentes de nutrição foi muito superior ao dos alunos dos 
demais cursos de graduação. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em geral, os discentes do curso de nutrição tiveram um desempenho superior ao dos alunos dos demais 
cursos de graduação acerca do conhecimento sobre prebióticos e probióticos. Esse fato evidencia a neces-
sidade de disseminação mais efetiva acerca do tema proposto, principalmente para pessoas de áreas que 
não se relacionem diretamente à dos alimentos. 
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RESUMO 
A insatisfação com o corpo pode estar relacionada com a distorção de imagem corporal. Nos homens, a preocupação 
excessiva com o corpo tem aumentado cada vez mais, vindo a desencadear o transtorno comportamental denominado 
vigorexia, caracterizada pela obsessiva preocupação com o corpo, prática excessiva de exercícios físicos e adoção de 
práticas alimentares não convencionais como o alto consumo de suplementos nutricionais. Quando acometidos ao 
transtorno se descrevem como fracos e pequenos, quando na realidade são fortes e apresentam musculatura desenvol-
vida em níveis acima da média. Neste estudo 66% dos pesquisados fazem uso de suplementos nutricionais, nenhum foi 
diagnosticado com vigorexia, sendo que 34% dos avaliados pontuaram uma somatória de forma branda à alto risco de 
desenvolver a síndrome. Confirmando que os indivíduos com pontos mais significativos de vigorexia buscam várias 
alternativas para melhorar os resultados, assim fica confirmado uma possível relação de vigorexia e o uso suplementos 
nutricionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Imagem corporal. Transtornos dismórficos corporais. Suplementos nutricionais. 

 

INTRODUÇÃO 
Quando acometidos a vigorexia, o indivíduo sofre uma grande insatisfação pessoal o induzindo à prática 
desacerbada de exercícios físicos e dietas abusivas para seu organismo, vindo a introduzir, além da alimen-
tação convencional, um alto consumo de suplementos nutricionais de forma descompensada e até o uso 
indiscriminado de esteroides anabolizantes (SCHMITZ; CAMPAGNOLO, 2013). Para que se possa avaliar a 
dismorfia muscular com maior destreza é necessário que se verifique com uma maior percepção a avaliação 
do corpo em seu tamanho e forma, e dar ênfase a todos os aspectos e fatores psicológicos, familiares, so-
cioculturais e biológicos (DEZAN, 2011). O objetivo do estudo foi avaliar possíveis presenças de caracterís-
ticas comportamentais de vigorexia e uso de suplementos nutricionais em adultos do sexo masculino prati-
cantes de musculação. 

  

METODOLOGIA 
Pesquisa exploratória, transversal e quantitativa, com aplicação de dois questionários em 50 indivíduos, em 
uma academia de musculação e em uma loja de suplementos nutricionais de São José do Rio Preto - SP. 
Após o preenchimento do questionário foram submetidos à avaliação antropométrica e foram classificados 
quanto a presença de vigorexia. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria apresentou eutrofia de acordo com o índice de massa corporal (IMC), 56% tinham uma predispo-
sição a se exercitar visando apenas ganho de massa muscular, 66%fazem uso de suplementos nutricionais, 
nenhum indivíduo foi diagnosticado com vigorexia, sendo que 34% dos avaliados pontuaram uma somatória 
de forma branda à alto risco de desenvolver a síndrome. Confirmando que os indivíduos com pontos mais 
significativos de dismorfia muscular buscam várias alternativas para melhorar os resultados, assim fica con-
firmado uma possível relação de vigorexia e o uso suplementos nutricionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os praticantes de musculação e consumidores de suplementos nutricionais possuem características nor-
malmente presentes em um quadro de vigorexia, não diagnosticados como tais, podendo ser fortes candida-
tos a desenvolverem esse distúrbio. 
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RESUMO 
A alimentação e a atividade em conjunto proporciona uma facilidade para que o corpo realize suas funções sem sobre-
carregar qualquer parte do corpo. O presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil nutricional de uma amostra de 
bombeiros de São José do Rio Preto, bem como as medidas antropométricas, para que eles tenham uma alimentação 
mais saudável e melhor desempenho nas atividades de trabalho. Para isso, foram avaliados 50 bombeiros de ambos os 
sexos com idades entre 25 e 51 anos. Os hábitos alimentares foram avaliados através do recordatório de 24 horas e 
frequência alimentar. Assim observou-se que 12 % estavam eutróficos, 62 % sobrepeso, 24 % obesos I e 2 % obesos II. 
Desta forma, há necessidade de educação nutricional dos indivíduos adultos pesquisados. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Avaliação Nutricional, Sobrepeso, Bombeiros. 

 

INTRODUÇÃO 
O objetivo da avaliação do estado nutricional é a identificação dos riscos que podem ser apresentados à 
saúde, a fim de iniciar uma terapia nutricional adequada e monitorar os benefícios da intervenção dietoterá-
pica. Pode ser realizada através da antropometria, método para avaliar tamanho, proporções e composição 
corporal. Através dela é possível obter dados de peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e prega cutâ-
nea, este método não é invasivo e é fácil de ser aplicado, além de proporcionar aos participantes a oportu-
nidade de hábitos alimentares saudáveis (ACUÑA; CRUZ, 2004).  
 

METODOLOGIA 
Pesquisa realizada através de análise do recordatório de 24 horas e das medidas antropométricas como: 
peso, altura, IMC, circunferência de cintura e quadril, em uma sede do Corpo de Bombeiros. Foram avalia-
dos 50 bombeiros de ambos os sexos com idades entre 25 e 51 anos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Entre os indivíduos que participaram 12% estavam eutróficos, 62% sobrepeso, 24% obesos grau I e 2% 
obesos grau II. Observou-se a prevalência do sobrepeso e da obesidade grau I em relação à eutrofia, diante 
das modificações dos hábitos alimentares e ausência da prática de atividade física na população, verifica-se 
um aumento na proporção de sobrepeso, inclusive em pessoas mais jovens, propiciando o surgimento de 
diabetes e, consequente, a possibilidade de desenvolvimento de doença coronariana (CASSANI et. al., 
2009). 

CONCLUSÃO 
A presença de sobrepeso foi prevalente seguida de Obesidade tipo 1. Logo nota-se a necessidade da edu-
cação nutricional dos indivíduos adultos pesquisados, para possíveis mudanças nos hábitos alimentares, 
impactando positivamente na saúde dos indivíduos. 
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RESUMO 
O público infantil está cada vez mais exposto às publicidades e propagandas, possuindo maior acesso às mídias sociais 
e aos meios de comunicação. O objetivo do trabalho é analisar se as publicidades usadas nas embalagens dos alimen-
tos exercem influência no público infantil no momento da escolha e decisão de consumo. Para tanto, foram analisadas 
crianças que estudam na rede pública na cidade de São José do Rio Preto com idade entre 07 a 10 anos. As escolhas 
dos alimentos foram avaliadas através do questionário com ilustrações dos alimentos. Observando-se que o sexo mas-
culino é mais influenciável do que o sexo feminino no momento da escolha e que há necessidade de meios de proteção 
ao público infantil com relação à exposição às estratégias publicitárias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Publicidade. Alimentação. Infância. 

 

INTRODUÇÃO 
Devido à susceptibilidade do público infantil que se encontra em fase de formação de valores e opiniões, as 
empresas encontram uma oportunidade de estimular o consumo de seus produtos através da associação 
dos alimentos com personagens infantis (PINHEIRO et al., 2006).Considerando as alarmantes taxas de 
sobrepeso e obesidade infantil no mundo, objetivo do trabalho foi de analisar se as ilustrações inseridas nas 
embalagens de alimentos exercem a influência no momento da escolha dos produtos e se são capazes até 
mesmo de incentivarem seu consumo. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de questionários respondidos por 45 crianças de ambos os 
sexos, com idade entre 07 a 10 anos, estudantes de uma escola pública em São José do Rio Preto-SP. 
Foram entregues a cada criança 5 questionários contendo a ilustração de dois alimentos cada, sendo um 
com a embalagem ilustrada por um personagem infantil genérico, e outro alimento sem nenhuma ilustração 
em sua embalagem, e 5 questionários contendo a ilustração de dois alimentos cada, sendo uma das emba-
lagens ilustrada com um personagem infantil famoso e a outra embalagem ilustrada com o personagem 
infantil genérico. Cada criança era orientada a escolher o alimento que tinha maior preferência com o intuído 
de avaliar posteriormente a influência dessas ilustrações sobre a escolha do alimento. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre as 45 crianças avaliadas (19 do sexo feminino e 26 do sexo masculino) 100% fizeram a opção por 
embalagens que possuíam a ilustração de personagens infantis. Observando-se que o sexo masculino é 
mais influenciável do que o sexo feminino no momento da escolha. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A escolha dos alimentos e a preferência alimentar infantil são influenciadas pela presença de ilustrações de 
personagens infantis sendo notável a necessidade de meios de proteção ao público infantil com relação à 
exposição às estratégias publicitárias. 
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RESUMO 
Em função das vantagens decorrentes da consulta e leitura da rotulagem para os consumidores, é conveniente que 
eles, estando cada vez mais exigentes em relação à qualidade dos alimentos que ingerem, dediquem uma maior aten-
ção e interesse à informação veiculada nos rótulos das embalagens. O presente estudo teve como objetivo avaliar os 
rótulos de embutidos visando se estão de acordo com as normas da legislação vigente. A análise dos dados foi realiza-
da por meio de uma ficha de avaliação de rotulagem padronizada, tabulada no programa Microsoft Excel para a verifica-
ção da adequação ou não conforme a legislação vigente, e apresentada em porcentagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Embutidos. Legislação. Rotulagem. 

 

INTRODUÇÃO 
Conforme designa a legislação vigente, os rótulos alimentícios correspondem a um meio de comunicação 
entre o produto e o consumidor, esclarecendo a origem do produto, lista de ingredientes, conteúdo líquidos, 
nome ou razão social, além de identificações de lote, prazo de validade e tabela nutricional (BRASIL, 2002). 
Segundo Cannoosamy, Pugo-Gunsam e Jeewon (2014), a rotulagem nutricional é um dos principais instru-
mentos que promove os hábitos alimentares saudáveis e seu objetivo é fornecer ao consumidor as informa-
ções nutricionais a respeito de um produto no momento da compra. O objetivo primordial do presente estu-
do foi avaliar a adequação dos rótulos de alguns produtos embutidos, habitualmente comercializadas em 
José Bonifácio, no interior do estado de São Paulo, conforme a legislação vigente no Brasil. 

 
METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva que abordou as informações contidas 
nos rótulos de produtos cárneos embutidos de cinco categorias distintas: categoria 1 - linguiça calabresa 
defumada, categoria 2 - mortadela, categoria 3 - salame, categoria 4 - salsicha e categoria 5 - presunto, 
fazendo assim a análise de 15 rótulos distintos, sendo três marcas diferentes de cada categoria. A análise 
dos dados foi realizada por meio de uma ficha de avaliação de rotulagem padronizada contendo todos os 
itens exigidos na legislação brasileira. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das três marcas distintas das cinco categorias, observamos 100% de adequação nos itens correspondentes 
de lista de ingredientes, dados de origem e razão social. E no quesito conteúdo liquido, 100% apresentaram 
falta de Informação, estando assim em desacordo com a legislação.  Já na identificação do lote, apenas 
46% apresentaram-se dentro das normas de adequação, sendo este de difícil entendimento, pois apresen-
tam apenas a letra „‟L‟‟ junto com a data de fabricação, ou seja, a mesma data de validade é distinguida 
também como lote. O prazo de validade aparece em 100% dos produtos avaliados, assim também como a 
tabela nutricional, estando ambos adequados, conforme a legislação. De modo geral, 94,76 % dos produtos 
avaliados atendem as exigências da legislação vigente em âmbito nacional. 

 
CONCLUSÃO 

A distribuição e a comercialização destes produtos merecem especial atenção, já que é nestes processos 
que se garante a manutenção da qualidade imposta nos processos anteriores. A fiscalização deve ser mais 
exigente no que diz respeito ao cumprimento das normas da legislação. O consumidor deve ter participação 
ativa na fiscalização exigindo que as indústrias e os postos de venda obedeçam à legislação, a qual garante 
a qualidade dos produtos comercializados. E conforme apontado no presente estudo, melhorias na adequa-
ção dos rótulos ainda podem ser realizadas, adequando-se assim as normas vigentes e mantendo os con-
sumidores bem informados.  

 
REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. RDC ANVISA n° 259, de 20 de setembro de 2002. Aprova o Regulamento 
técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados, Brasília, DF, 23 set.. 2002. 
CANNOOSAMY, K.; PUGO-GUNSAM, P.; JEEWON, R. Consumer Knowleadge and attitudes toward nutri-
tional labels. Journal of Nutrition Education and Behavior, v. 46, n. 5, p. 334-340, 2014. 



 

 

AVALIAÇÃO ATROPOMÉTRICA E HÁBITOS ALIMENTARES DE ADULTOS PARTICIPANTES 
DO DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

BUZÃO, Gislaine; BOZELLO, Isadora Caldeira; POLVANI, Josiany Karen; GARCIA, Kelly Roberta. 
Discentes do Curso de Nutrição - UNILAGO. 
 

COSTA-SINGH, Tainara; BORGES, Ellen de Lima; ALVES, Roberta Caires. Docentes do Curso 
de Nutrição - UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A obesidade é uma doença crônica e de origem multifatorial, descrita atualmente como grande problema de saúde pu-
blica. O objetivo desse estudo foi avaliar o estado nutricional e os hábitos alimentares de adultos participantes de um 
evento no município de São José do Rio Preto. A alta prevalência de distúrbios nutricionais demonstra a necessidade de 
introduzir dietas balanceadas, incentivando o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Estudos que avaliam 
o estado nutricional podem ajudar na promoção de estratégias de combate mais eficientes contra a obesidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Antropometria. Saúde pública. Obesidade. 

 

INTRODUÇÃO 
A obesidade tem sido descrita como um importante problema de saúde pública da atualidade e vem ga-
nhando 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. O estado nutricional de uma população é resultante da disponibi-
lidade dos alimentos no domicílio, das condições ambientais e das condições socioeconômicas (ENES et 
al., 2010). O objetivo foi avaliar o estado nutricional e os hábitos alimentares de adultos participantes de um 
evento no município de São José do Rio Preto e conhecer a prevalência de sobrepeso/obesidade. 
 

METODOLOGIA 
Tratou-se de um estudo exploratório, com uma amostra de 62 adultos participantes do evento Dia da Res-
ponsabilidade Social no município de São José do Rio Preto-SP. Foram submetidos à avaliação antropomé-
trica e o Índice de Massa Corpórea (IMC) foi calculado. Foi também aplicado um Questionário de hábitos 
alimentares. Os resultados foram analisados e submetidos à análise estatística descritiva. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 62 adultos avaliados, 69,4% foram do sexo feminino e 30,6 % do sexo masculino. A prevalência de 
sobrepeso e obesidade encontrada foi de 32,3 e 12,9%, respectivamente, na população avaliada. Houve 
correlação significativa e positiva para os indicadores Circunferência de Pescoço e IMC (0,66) e Circunfe-
rência de Pescoço e peso (0,82). De acordo com os resultados dos hábitos alimentares, 87,1% apresenta-
ram padrão alimentar inadequado e deficiente em vitaminas e minerais, com alto consumo de chocolates, 
bolacha recheada, frituras e embutidos. Tal situação nos mostra que há um problema alarmante nesta a-
mostra, uma vez que os índices encontrados foram acima do esperado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que houve alta prevalência de sobrepeso e obesidade, bem como padrão alimentar inadequado 
pela maioria da população avaliada. Para enfrentar o sobrepeso e a obesidade são necessárias 
intervenções visando mudanças no estilo de vida, tais como, incentivo a hábitos alimentares saudáveis e a 
prática de atividade física. 
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RESUMO 
Existem muitas mídias disponíveis para o uso do professor no apoio do trabalho pedagógico e aprendizagem dos alu-
nos. O jornal impresso é uma delas. Uma ferramenta, atualmente, pouco explorada na educação, tornando-se, gradati-
vamente, uma mídia quase desconhecida pelos alunos nativos digitais. Este estudo pretende, ao analisar o uso do jor-
nal impresso como recurso pedagógico, responder algumas questões fundamentais, como: qual é a função do jornal em 
sala de aula e como pode ser trabalhado de maneira a agregar conhecimento e acrescentar benefícios para o aluno. 
Com isso, busca-se elementos para a reflexão, a partir desta problematização, que ajudem a compreender a real impor-
tância desta mídia na aprendizagem dos alunos e em que aspectos/momentos ela pode ser introduzida na sala de aula.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Mídia-educação, Jornal Impresso, Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 
Este estudo aborda, por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica, a importância de se incorporar o 
jornal impresso como uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, de maneira a auxiliar os do-
centes que, a partir dessa mídia e seus benefícios, formem alunos mais participativos, críticos e autônomos. 
Assim, este estudo objetiva demonstrar a importância do uso do jornal impresso como mídia essencial à 
aprendizagem dos alunos e propor alternativas para o uso dessa mídia, de forma a oferecer aos educado-
res perspectivas concretas para seu uso em sala de aula, tornando a informação jornalística mais acessível 
para os alunos,  pois, ainda que em desuso na educação atual, o jornal torna-se indispensável na formação 
do próprio educador e na de seus discentes (FREINET, 1974). 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica e buscou, inicialmente, elementos de 
estudo na obra do autor Celéstin Freinet (1974), em especial na obra O jornal Escolar, que incentiva a cria-
ção de jornais nas escolas, feitos pelos próprios alunos, educadores e funcionários. Em seguida, foram rea-
lizadas as leituras de conceitos de outros autores citados, a análise dos dados e, então, realizada a escrita 
de um artigo científico. 

   
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente trabalho tem seu maior fundamento teórico na bibliografia do autor Celéstin Freinet (1974), em 
especial na obra O jornal Escola, mas, também, traz estudo de outros autores que contribuem com o pre-
sente estudo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao analisarmos os textos estudados podemos considerar que é indispensável o uso do jornal impresso em 
sala de aula. Um aprendizado duradouro e proveitoso depende de estratégias diversas em sala de aula, de 
modo que, quanto mais o professor inovar seus métodos e levar atividades diferentes para a sala de aula, 
mais despertará o interesse dos alunos nos conteúdos propostos. Vimos que o uso do jornal impresso em 
sala de aula pode contribuir com diversos fatores na aprendizagem dos alunos, tais como a criatividade, a 
leitura, o aperfeiçoamento da escrita, novas informações, diversas curiosidades e o prazer pela leitura, o 
que torna essa mídia um importante aliado no ensino e aprendizagem. Essa mídia, quando utilizada em sala 
de aula, faz com que os professores tornem as aulas mais dinâmicas, enriquece o conhecimento de mundo, 
promove debates e torna a aula mais interessante para os alunos. Consideramos, assim, que são válidas 
todas as maneiras de utilizar a mídia em sala de aula, seja com o jornal impresso, televisão, computador, 
entre outros recursos. Todas as formas de inovar tornam a aula mais envolvente e o aprendizado mais pro-
veitoso para os alunos, resultando em uma formação mais ampla, que estimula a sua criatividade, valoriza o 
pensamento crítico e instiga a leitura e escrita.  
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RESUMO 
As crianças nascidas no século XXI  utilizam constantemente as TICs (Tecnologias de Informação e comunicação), fator 
contribuinte para o consumismo exagerado. É comum as pessoas comprarem além do necessário, acreditando que, 
com tecnologias modernas, serão identificadas como alto padrões socioeconômicos. Com isso, teremos a criança cer-
cada pelas tecnologias, como os smartphones, tablets e smart TVs e utilizando essas mídias com muita naturalidade 
desde pequenas. Diante deste cenário, entende-se como fundamental compreender os efeitos negativos da mídia sobre 
as crianças, ao impulsioná-las ao consumismo e expô-las a manipulações e, a partir desta compreensão, utilizar a mí-
dia-educação no processo de alfabetização e letramento digital, atrelando os conhecimentos específicos das disciplinas 
à prevenção do consumismo, para o desenvolvendo o senso crítico dos alunos. Para que haja sucesso neste desenvol-
vimento é importante estabelecer uma parceria entre escola/família, entendendo que são educações complementares, 
mas que cada um deve exercer a sua função com responsabilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mídia-educação, Consumo Infantil, Ensino-Aprendizagem, Alfabetização. 

 

INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa objetiva mostrar a urgência de que pais, educadores e a sociedade reflitam sobre o 
impacto, as consequências negativas e os danos que as mídias causam no cotidiano da criança, devido ao 
uso exagerado e sem direcionamento, considerando que a criança ainda é muito imatura para percebê-los 
(COSCARELLI, 2007). O estudo busca demonstrar como o educador pode transformar as suas aulas em 
um cenário propício para mediar e formar cidadãos autônomos e conscientes das consequências de seus 
atos, com a utilização mídia-educação durante o processo de ensino e aprendizagem (COSTA, 2009). 
O presente estudo analisa, também, como a alfabetização e letramento digital dessas crianças é de suma 
importância para participarem de maneira mais ativa e transformadora na sociedade que está cada vez mais 
tecnológica. 

METODOLOGIA 
 O presente trabalho iniciou-se com um levantamento de pesquisa bibliográfica, a fim de se obter material 
para o desenvolvimento do tema.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O presente trabalho inicialmente busca fontes de pesquisas na bibliografia de Costa (2009): “A educação na 
cultura da mídia e do consumo” e também na obra Fontenelle (2016), que contribui no presente estudo em 
relação aos conceitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao realizar este estudo nos deparamos com o fato de como a tecnologia vem evoluindo constantemente, 
propagando-se de tal maneira que pais, educadores e a criança encontram-se entrelaçados nesse mundo 
digital. O uso de tecnologias de informação e comunicação é inevitável nos dias atuais, tanto na vida pes-
soal como social e também educacional, pois visa auxiliar e tornar mais prática a vida dos cidadãos, no 
entanto, devemos nos conscientizar de que é preciso maior monitoramento com as crianças, direcionando-
as e estimulando-as ao uso saudável das mídias. Esse direcionamento inicia-se com a família, e posterior-
mente estende-se para a escola, havendo uma alfabetização e letramento digital para que, assim, a criança, 
como futura cidadã e consumidora, saiba administrar e utilizar de forma consciente e coerente as ferramen-
tas tecnológicas. Entendemos que, assim, teremos, no futuro, adultos mais saudáveis, responsáveis, menos 
vulneráveis ao consumo de produtos desnecessários e, consequentemente, uma sociedade melhor.  
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RESUMO 
As crianças nascidas no século XXI utilizam constantemente as TICs (Tecnologias de Informação e comunicação), fator 
contribuinte para o consumismo exagerado. É comum as pessoas comprarem além do necessário, acreditando que, 
com tecnologias modernas, serão identificadas como alto padrões socioeconômicos. Com isso, teremos a criança cer-
cada pelas tecnologias, como os smartphones, tablets e smart TVs e utilizando essas mídias com muita naturalidade 
desde pequenas. Diante deste cenário, entende-se como fundamental compreender os efeitos negativos da mídia sobre 
as crianças, ao impulsioná-las ao consumismo e expô-las a manipulações e, a partir desta compreensão, utilizar a mí-
dia-educação no processo de alfabetização e letramento digital, atrelando os conhecimentos específicos das disciplinas 
à prevenção do consumismo, para o desenvolvendo o senso crítico dos alunos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Mídia-educação, Consumo Infantil, Ensino-Aprendizagem; Alfabetização e Letramento Digital. 

 

INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa objetiva mostrar a urgência de que pais, educadores e a sociedade reflitam sobre o 
impacto, as consequências negativas e os danos que as mídias causam no cotidiano da criança, devido ao 
uso exagerado e sem direcionamento, considerando que a criança ainda é muito imatura para percebê-los. 
O estudo busca demonstrar como o educador pode transformar as suas aulas em um cenário propício para 
mediar e formar cidadãos autônomos e conscientes das consequências de seus atos, com a utilização mí-
dia-educação durante o processo de ensino e aprendizagem (COSTA, 2009). 
O presente estudo analisa, também, como a alfabetização e letramento digital dessas crianças é de suma 
importância para participarem de maneira mais ativa e transformadora na sociedade que está cada vez mais 
tecnológica (COSCARELLI, 2007). 

METODOLOGIA 
 O presente trabalho iniciou-se com um levantamento de pesquisa bibliográfica, a fim de se obter material 
para o desenvolvimento do tema.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O presente trabalho inicialmente busca fontes de pesquisas na bibliografia de Costa (2009): “A educação na 
cultura da mídia e do consumo” e também na obra Fontenelle (2016), que contribui no presente estudo em 
relação aos conceitos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao realizar este estudo nos deparamos com o fato de como a tecnologia vem evoluindo constantemente, 
propagando-se de tal maneira que pais, educadores e a criança encontram-se entrelaçados nesse mundo 
digital. O uso de tecnologias de informação e comunicação é inevitável nos dias atuais, tanto na vida pes-
soal como social e também educacional, pois visa auxiliar e tornar mais prática a vida dos cidadãos, no 
entanto, devemos nos conscientizar de que é preciso maior monitoramento com as crianças, direcionando-
as e estimulando-as ao uso saudável das mídias. Esse direcionamento inicia-se com a família, e posterior-
mente estende-se para a escola, havendo uma alfabetização e letramento digital para que, assim, a criança, 
como futura cidadã e consumidora, saiba administrar e utilizar de forma consciente e coerente as ferramen-
tas tecnológicas. Entendemos que, assim, teremos, no futuro, adultos mais saudáveis, responsáveis, menos 
vulneráveis ao consumo de produtos desnecessários e, consequentemente, uma sociedade melhor.  
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RESUMO 
 

O presente projeto reflete sobre o uso do jornal nas séries do Ensino Fundamental I, visando à formação intelectual e 
cognitiva do aluno. O jornal é um texto de circulação social, que disponibiliza uma visão ampla e atualizada do mundo, 
por isso deve estar presente na sala de aula a fim de, entre outros, estabelecer a ponte entre o espaço da escola e do 
real. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Jornal. Ensino Fundamental. Leitura. Formação crítica. 

 

INTRODUÇÃO 
Nosso foco é a investigação de práticas pedagógicas que favoreçam a leitura, a escrita e o desenvolvimento 
da criticidade do aluno em contato com o jornal; o docente é responsável pela formação da cidadania, de 
buscar a melhor forma de repassar determinados conceitos aos seus alunos e favorecer a interação dos 
mesmos com a realidade social. Utilizando este meio de comunicação em sala de aula, promovemos: o 
prazer pela leitura, a ampliação do vocabulário e a compreensão de textos, a evolução da qualidade das 
intervenções verbais e a expansão das informações do educando sobre o mundo e sobre a comunidade 
onde vive. Assim, o objetivo é analisar diversas formas de trabalhar o jornal no contexto escolar, transfor-
mando os alunos em leitores críticos. 
 

METODOLOGIA 
O método utilizado para a realização desse estudo é o da pesquisa bibliográfica. 
Após a leitura dos materiais teóricos levantados, faremos análises de matérias jornalísticas, a fim de verifi-
car a linguagem utilizada e as diferentes maneiras de se abordar o mesmo fato. A partir dessas investiga-
ções, elaboraremos uma proposta de trabalho com o jornal em sala de aula, refletindo sobre a mediação 
significativa desse texto informativo pelo professor. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As principais obras que compõem nosso escopo teórico são: Faria (2003); Heer (1997); Brasil (1997); Paillet 
(1986); Lage (1999) e Rossi (1994). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Compreendemos que o texto jornalístico tem caráter informativo e que sua função é a comunicação; por 
isso, deve possuir uma linguagem acessível a todos. Contudo, no caso da circulação de notícias, observa-
mos um sistema que retira da população o direito ao autoconhecimento e à seleção da informação cultural e 
técnica que consome o direito à informação. Quem fizer a seleção deterá parcela significativa de poder, 
sejam governos, empresas nacionais ou internacionais. Sendo assim, levar e trabalhar com esse material 
em sala de aula possibilita, além do desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, o despertar do 
senso crítico, a capacidade de análise e reflexão e a integração dos sujeitos ao real. 
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR  
 

FALANQUE, Ana C. S.; SOUZA, Nicole C. Discentes do curso de Pedagogia – UNILAGO.  
 
FIDELIS, Thiago; Docente do curso de Pedagogia - UNILAGO 
 

 
RESUMO 

Temos como objetivo abordar em nosso projeto, a trajetória do papel social do professor ao longo da história. 
Como desenvolveu-se no decorrer do tempo, qual era a visão da sociedade e como sustenta-se nos dias atuais. Partin-
do das ideias de autores que iniciaram seus estudos na perspectiva educacional, faremos uma reflexão sobre os moldes 
atuais que se encontram a educação. E por fim, a reflexão educacional em seu processo político da prática docente na 
escola pública. 

PALAVRAS-CHAVE: História da Educação; Prática Docente; Paulo Freire; Dermeval Saviani. 

 

INTRODUÇÃO 
Nós, seres humanos, nascemos inacabados e incompetentes, ou seja, não nascemos prontos e 

programados. Só conseguimos nos desenvolver através da interação e da realização de atividades. Vive-
mos um momento de crise social e econômica, onde uma nova ordem ameaça surgir. Assim, é necessário 
que o educador assuma uma posição política e social, afinal educar é um ato político e é desta forma que 
devemos refleti-la e colocar em pratica seus fundamentos. 

 
METODOLOGIA 

Pretendemos com este trabalho fazer uma discussão bibliográfica a partir de pesquisas sobre os au-
tores em questão, propondo uma reflexão sobre o papel do educador na sociedade sob as mais variadas 
perspectivas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Considerando dois dos autores estudados, Paulo Freire e Dermeval Saviani, tomamos como base a 

reflexão do papel do educador como instrumento fundamental na construção da emancipação do pensa-
mento crítico e a concepção de educação na perspectiva socioeconômica e política. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Espera-se com este estudo, que possamos proporcionar uma análise reflexiva sobre as teorias a-

bordadas, levando-nos a compreensão de que educar é um ato político e requer um posicionamento social 
do educador para que seu papel seja desempenhado com excelência. 

.  
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UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA SÍNDROME DE DOWN 
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RESUMO 
No século XX, com o surgimento de estudos mais específicos sobre os cromossomos humanos, Jerome Lejeune, cien-
tista francês, descobriu o que leva à Síndrome de Down (S.D.). Atualmente, ela é denominada “Trissomia do par 21” por 
conta de sua descoberta, pois ele compreendeu que as pessoas portadoras desta síndrome, ao invés de terem 46 cro-
mossomos por células agrupados em 23 pares tinham 47, ou seja, um a mais. Alguns anos depois, o mesmo estudioso 
identificou que este cromossomo extra ficava no par 21. Na sala de aula, sabemos que os alunos com a síndrome são 
capazes de aprender como as crianças consideradas padrão, contudo em um ritmo diferente e necessitando de bastan-
te estímulos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down. Educação. Infantil. Apoio especializado. 

 

INTRODUÇÃO 
O indivíduo que nasce com a síndrome possui a repetição de três cromossomos (trissomia). As complica-
ções advindas afetam o desenvolvimento global da criança portadora, sendo que as mais comuns são a 
fraqueza muscular (hipotonia), as dificuldades respiratórias e alterações cardíacas e sensoriais, comprome-
tendo principalmente a visão e audição. Seu desenvolvimento acontece de forma mais lenta e possuem 
memória auditiva de curto prazo. Na educação, necessita de acompanhamento de um profissional e é certo 
que a interação com os outros colegas promove seu desenvolvimento. Assim as etapas de seu desenvolvi-
mento devem ser respeitadas: sua capacidade de aprender, sua inteligência e memória devem receber 
estímulos adequados, a partir dos quais o aluno pode desenvolver sua autonomia e a capacidade de tomar 
decisões; isso deve acontecer desde seu nascimento, para que consiga se integrar ao meio e à sociedade. 
Os objetivos da nossa investigação inicial foi pesquisar a importância da educação especial para a formação 
e desenvolvimento de crianças portadoras de Síndrome de Down e a importância do estímulo adequado da 
família e da escola para seu melhor desenvolvimento. 
 

METODOLOGIA 
Como metodologia, utilizamos a Pesquisa Bibliográfica, a partir de leituras e resumos de livros, artigos cien-
tíficos e sites especializados no assunto, que nos permitiram compreender o tema abordado. Realizamos 
também uma entrevista com uma mãe de uma criança com S.D., que nos explicou como é seu cotidiano e o 
desenvolvimento do infante.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para nos esclarecermos sobre a Síndrome, pesquisamos e estudamos principalmente as informações con-
tidas no site “Movimento Down”, Bissoto e Schwartzan. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A criança com Síndrome de Down na Educação infantil deve receber todo o apoio das pessoas ao seu re-
dor, tanto da família, da comunidade e da escola a fim de que possam superar suas dificuldades e se de-
senvolver, como toda criança, para se integrarem ao cotidiano da escola e da sociedade. 
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RESUMO 
A finalidade deste trabalho é colocar em foco as diferentes formas que a leitura pode ser explorada no cotidiano escolar 

pelo educador. Sabendo da importância que a literatura desempenha no desenvolvimento cognitivo, social e emocional 

da criança, discutiremos conceitos de leitura compartilhada e abordaremos algumas práticas para leitura diária e conta-

ção de histórias. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura, Contação de histórias, Imaginação, Literatura. 

 
INTRODUÇÃO 

 Com este estudo pretende-se discutir a utilização de uma prática significativa no momento de leitura com os 

alunos, considerando a importância que a vivência literária proporciona no desenvolvimento de um indivíduo 

integral. (BRASIL, 1997; BARBOSA, 2005). Tem-se como objetivo na leitura compartilhada e na contação 

de histórias a promoção da compreensão do texto por mediações reflexivas, levando a exploração das idei-

as, do imaginário e da construção da autonomia  

 

METODOLOGIA 
Com base nos estudos feitos em sala de aula, pesquisas e nas experiências de vivência escolar, as ações 

de leitura foram colocadas em práticas com obtenção de resultados satisfatórios. Assim, tornando acessível 

a prática da leitura colaborativa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Segundo Bettelheim (2002), “A criança à medida que se desenvolve, deve aprender passo a passo a se 

entender melhor; com isto, torna-se mais capaz de entender os outros, e eventualmente pode-se relacionar 

com eles de forma mutuamente satisfatória e significativa. Para encontrar um significado mais profundo, 

devemos ser capazes de transcender os limites estreitos de uma existência autocentrada e acreditar que 

daremos uma contribuição significativa para a vida - senão imediatamente agora, pelo menos em algum 

tempo futuro [...]”.  Pensando que a aprendizagem é construída em todos os momentos da vida da criança, 

quando ela brinca, expõe seus sentimentos e simboliza sua realidade. Sendo assim, quando a criança ouve 

uma história ou faz a leitura de um texto e obtém compreensão, a aquisição daquele conhecimento torna-se 

lúdico e significativo, levando a criança a construir sua autonomia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O foco deste trabalho é mostrar aos educadores e futuros educadores que é possível obter construção de 

conhecimento e desenvolvimento de múltiplas capacidades com simples e prazerosas leituras. 
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RESUMO 
Este trabalho busca compreender a importância do brincar para a criança e analisar como tal atividade lúdica é funda-
mental para seu desenvolvimento. Relacionando as fases de desenvolvimento da criança com atividades lúdicas. Com 
intuito de enfatizar os aspectos psicomotores desse processo de desenvolvimento. Com objetivo de ressaltar o porquê 
brincar é tão significativo para a criança. Pontuar atividades lúdicas que promovam estímulos positivos para o desenvol-
vimento psicomotor do indivíduo em questão. A pesquisa foi construída por meio de levantamento bibliográfico. Os 
resultados obtidos foram positivos e agregadores. Proporcionando o conhecimento das necessidades encontradas no 
processo de formação da criança. Mostrando caminhos para formar seres humanos bem estruturados em aspectos 
psicomotores. O ato de brincar além de prazeroso pode ser usado como ferramenta no processo de ensino e aprendi-
zagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Criança,  Brincar,  Desenvolvimento Psicomotor, Atividade Lúdica. 

INTRODUÇÃO 
Tratar a infância como período de grandes aquisições psicomotoras, onde ela irá desenvolver habilidades 
como lateralidade, esquema corporal, espaço e tempo, coordenação visomotora e coordenação motora 
global. Mostrando o desenvolvimento de tais habilidades por meio de atividades lúdicas (FARIA, 2002; 
BROUGERE, 2004; KISHIMOTO, 2010; OLIVEIRA, 2010). 

 
METODOLOGIA 

O trabalho realizado teve seu embasamento por meio de levantamentos bibliográficos, a partir do acervo da 
biblioteca da UNILAGO União das Faculdades dos Grandes Lagos e artigos científicos sobre o assunto 
tratado fim de estruturar o trabalho realizado. 
 

DISCUSSÕES 
Atividades lúdicas são quaisquer que se relacione ao ato de brincar, pois além de ser uma atividade praze-
rosa para criança também é fundamental para o seu desenvolvimento, estimulando diversas possibilidades 
e habilidades. A psicomotricidades tem como um dos seus eixos de sustentação o movimento que é res-
ponsável pela aquisição do domínio corporal responsável por definir os fatores psicomotores que são es-
quema corporal, lateralidade, espaço e tempo, coordenação visomotora, e coordenação motora global que 
podem ser desenvolvidos por meio de atividades lúdicas como jogos, brincadeiras e brinquedos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Compreender o brincar como uma ação prazerosa para criança e, além disso, ser um fator para estimular 
seu desenvolvimento trabalhando por meio de atividades lúdicas estímulos positivos para aquisições de 
habilidades nos aspectos psicomotores. 
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RESUMO 
A finalidade deste trabalho é colocar em foco o conceito e a importância da leitura compartilhada. As diferentes formas 

que a leitura pode ser explorada no cotidiano escolar pelo educador, considerando a importância da literatura para o 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança, abordaremos também algumas práticas para leitura diária e 

contação de histórias. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura, Contação de histórias, Imaginação, Literatura. 

 
INTRODUÇÃO 

 Este estudo pretende discutir a utilização de uma prática significativa no momento da leitura com os alunos, 

considerando a importância que a vivência literária proporciona no desenvolvimento de um indivíduo inte-

gral. Tem-se como objetivo na leitura compartilhada e na contação de histórias a promoção da compreen-

são do texto por mediações reflexivas, levando a exploração das ideias, do imaginário e da construção da 

autonomia (BRASIL, 1997; BETTELHEIM, 2002).  

METODOLOGIA 
Com base nos estudos feitos em sala de aula, pesquisas e nas experiências de vivência escolar, as ações 

de leitura foram colocadas em práticas com obtenção de resultados satisfatórios. Assim, tornando acessível 

a prática da leitura colaborativa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
 Segundo Bettelheim (2002), “A criança à medida que se desenvolve, deve aprender passo a passo 
a se entender melhor; com isto, torna-se mais capaz de entender os outros, e eventualmente pode-se rela-
cionar com eles de forma mutuamente satisfatória e significativa. Para encontrar um significado mais pro-
fundo, devemos ser capazes de transcender os limites estreitos de uma existência autocentrada e acreditar 
que daremos uma contribuição significativa para a vida - senão imediatamente agora, pelo menos em algum 
tempo futuro [...]”.  Pensando que a aprendizagem é construída em todos os momentos da vida da criança, 
quando ela brinca, expõe seus sentimentos e simboliza sua realidade. Sendo assim, quando a criança ouve 
uma história ou faz a leitura de um texto e obtém compreensão, a aquisição daquele conhecimento torna-se 
lúdico e significativo, levando a criança a construir sua autonomia. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A aprendizagem é construída em todos os momentos da vida da criança.  Quando ela brinca, expõe seus 

sentimentos e simboliza sua realidade.  Sendo assim, quando a criança ouve uma história, ou faz a leitura 

de um texto e obtém compreensão, a aquisição daquele conhecimento torna-se significativo, levando a cri-

ança a construção da aprendizagem. 
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OS CONTOS DE FADAS, A ALFABETIZAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR: RELAÇÕES 
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RESUMO 
Discutimos de que maneira os contos de fadas auxiliam o professor no processo de alfabetização. Para isso, inicialmen-
te, apresentaremos as origens dos contos de fadas, as suas principais características e alguns autores que se destaca-
ram na compilação dos mesmos, como os irmãos Grimm e C. Perrault. Posteriormente, com base nas considerações de 
estudiosos de destaque como Emília Ferreiro, analisaremos as características que embasam a alfabetização e em que 
medida os contos de fadas permitiriam às crianças, por meio do universo poético e simbólico, desenvolver e aprimorar a 
leitura de um texto. 

PALAVRAS-CHAVE:conto de fadas; alfabetização; Emília Ferreiro; leitura 

 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho mostra a importância do professor, que será o mediador entre a literatura e a criança, desper-
tando nesta  o desejo da curiosidade e apreciação pela leitura, que são ferramentas que contribuem para a 
sua alfabetização e formação. Analisa-se, dessa forma, quais são as relações entre a alfabetização e a 
leitura dos contos de fadas, dando destaque ao papel do professor, que é um mediador. 

METODOLOGIA 
Este trabalho foi realizado com base em referências bibliográficas seguindo as idéias de alguns autores 
como Merege (2010), Bettelheim (2015), Ferreiro (2001), para quem a alfabetização não se dá somente 
através da junção de letras aleatórias, para por uma consciência de ser e de estar no mundo. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
De acordo com Merege (2010) e Bettelheim (2015), não há uma data exata de surgimentos dos contos, nem 
de sua transmissão ao longo dos séculos, seu surgimentos veio da necessidade de contas relatos e história 
por pessoas treinadas para memoriza-las, com o tempo surgem os irmão Grimm dois viajantes que tiveram 
a ideia de coletas os relatos das pessoas para que não se perdessem com o tempo e Charles Perrault, que 
notou que suas narrativas poderiam ser utilizadas para instruir jovens, com o tempo os contos foram sendo 
adaptados por não ser considerado inadequado para crianças. Com as mudanças sofriam foram preserva-
dos os elementos mágicos e com algumas características como, o designo, a viagem, o obstáculo, o media-
dor e a conquista, sendo refinado e gahando característica com a personalidade humana. Os contos de 
fadas são ferramentas fundamentais no processo de alfabetização, cabe ao professor fornecer estímulos, 
norteando o caminhos através das atividades, alfabetizar não é somente ensinar a leitura e a escrita, se-
gundo Ferreiro (2001), é preciso formar cidadãos críticos, autônomos e participativos, os contos permitem 
que a criança use a imaginação, viaje a luguares diferentes sem que saiam do lugar, fazendo com que ela 
aprenda a solucionar problemas do cotidiano, questionar, discutir, elaborar textos e interpretá-los podendo 
se tornar um futuro leitor capaz de diferenciar os diferentes tipos de textos e onde encontra-los, formando 
assim cidadãos crítcos e pensantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir deste estudo, concluímos que os contos de fadas estão presentes desde muito cedo na vida das 
crianças. Os contos têm a função de trabalhar o imaginário, despertar nas crianças interesse e curiosidade 
e muitas vezes a leitura das histórias soluciona conflitos que estão presentes em seu cotidiano, a leitura de 
livros também é importante, permite que a criança amplie o vocabulário, aumentado as suas capacidades e 
se desenvolvendo cada vez mais, sendo capaz de interpretar, elaborar texto e aprender a diferenciação de 
cada um deles. 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo mostrar os principais tipos de símbolos usados na radiologia assim como seu significa-
do e sua aplicação em ambiente de trabalho, assim como as consequências do não cumprimento das normas aplicadas 
a eles. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Símbolos, radiologia, normas. 

 

INTRODUÇÃO 
Durante toda a vida, os seres humanos estão expostos diariamente aos efeitos das radiações ionizantes. 
Estas radiações podem ser de origem natural ou artificial.  No setor saúde, onde a radiação ionizante encon-
tra o seu maior emprego e como consequência, a maior exposição em termos de dose coletiva, é também 
onde mais são realizadas pesquisas no sentido de se produzir o maior benefício com o menor risco possí-
vel. A Proteção Radiológica é definida como um conjunto de medidas que visam a proteger o ser humano 
contra possíveis efeitos indesejáveis causados pela radiação ionizante ou ainda como um padrão apropria-
do de proteção para o homem sem limitar os inegáveis benefícios das aplicações das radiações ionizantes 
(BUSHONG, 2010;NOBREGA, 2011). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia aplicada foi a pesquisa em ambiente real assim como em sites e textos encontrados nas 
referências, o método de pesquisa foi de observação e associação com o conteúdo publicado em bibliogra-
fia especializada. Foram identificados os seguintes itens: TRIFÓLIO- é o símbolo internacional que indica a 
presença de radiação ionizante.  BASTÃO- representa a formação profissional, o conhecimento do técnico e 
científico.  SERPENTE- representa a sabedoria e a transmissão do conhecimento.  ÁTOMO- simboliza a 
aplicação da energia em todas as áreas como a radiologia.  RODA DENTADA- simboliza as áreas industri-
ais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Quanto à proteção radiológica, pouco pode fazer para reduzir os efeitos das radiações de origem natural. 
No entanto, no que diz respeito às fontes artificiais, todo esforço deve ser direcionado a fim de controlar 
seus efeitos nocivos. É neste aspecto, que a proteção radiológica pode ter um papel importante. Com base 
nas informações acadêmicas e literárias, pode-se observar que a maior contribuição deve-se às irradiações 
médicas e, dentro desta categoria, o radiodiagnóstico é o que possui a maior porcentagem. Devido à esta 
constatação, todo esforço deve ser direcionado no sentido de controlar e reduzir estes valores, o que pode 
ser atingido através da aplicação efetiva dos preceitos de proteção radiológica (OKUNO, E. 1988). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A proteção radiológica / radioproteção é o tema mais comum em todas as atividades exercidas em relação à 
Radiologia. O respeito às normas e limites de exposição são conhecimentos fundamentais para qualquer 
profissional da área. 
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RESUMO 
A qualidade da imagem radiográfica se refere à relação dos princípios físicos que regem a formação com aparência 
dessa imagem. Uma imagem radiográfica de boa qualidade deve reunir o máximo de contraste e nitidez, primando, 
sempre, a maior proteção radiológica possível do paciente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Radiologia, Diagnóstico, Qualidade 

 
 

INTRODUÇÃO 
Colimação precisa é uma forma importante de reduzir a exposição do paciente por limitação do tamanho e 
do formato do feixe de raios X apenas à área de interesse clínico, ou àquela área que deve ser visualizada 
no filme ou em outro receptor de imagem.O conceito de divergência do feixe de raios X deve ser considera-
do na colimação precisa. Portanto, o tamanho do campo iluminado que aparece na superfície cutânea do 
paciente apresentar-se-á menor que o tamanho verdadeiro da área anatômica que está colimando. Isto é 
mais evidente em um exame lateral da coluna torácica ou lombar no qual há considerável distância entre a 
superfície cutânea do campo iluminado, quando colimado corretamente na área de interesse, parecerá mui-
to pequeno, exceto se for considerada a divergência do feixe de raios X(BUSHONG, 2010;NOBREGA, 
2011). 

METODOLOGIA 
A prática da colimação à área de interesse clínico resulta em uma significativa diminuição da exposição do 
paciente e aumenta a qualidade da imagem através de diminuição da dispersão.Regra de Colimação: Uma 
regra geral indica que os limites da colimação devem ser visíveis no filme em todos os quatro lados, se o 
tamanho do filme for suficientemente grande para permitir isto, sem cortar a anatomia essencial. Para algu-
mas partes do corpo, tal como um grande abdômen de adulto, pode não ser possível colimação lateral visí-
vel na radiografia. Entretanto, na maioria dos exames, tal como dos membros superiores e inferiores, coluna 
vertebral e crânio, a colimação dos quatro lados visível na radiografia é possível sem cortar a anatomia es-
sencial. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Além de limitar um paciente a exposição à radiação, um colimador de raios-X aumenta a qualidade da ima-
gem. Quando se utiliza um colimador retangular, radiação de dispersão é reduzida, reduzindo assim o nú-
mero de fótons dispersos que atinge o filme. Redução no tamanho do feixe também melhora a resolução e a 
nitidez das imagens. Imagens de alta qualidade resultam em um melhor diagnóstico. Por sua vez, diagnósti-
co por imagem melhorada permite que os profissionais da área para ver problemas mais precisamente o 
que lhes permite tomar decisões melhores práticas e eliminando a necessidade de retomar a imagem 
(SUTTON, 2003).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os riscos para os pacientes podem ser diminuídos consideravelmente no processo de colimação dos raios 
x. Com a colimação os feixes de raios X são diminuídos, só se propagando no tamanho desejado pelo téc-
nico feito pela colimação, trazendo mais proteção para os pacientes, pois é menos exposto a radiação, e 
para o técnico. A colimação ajuda muito na qualidade da imagem, ajudando a dar um melhor diagnóstico. 
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RESUMO 

Tumores neuroendócrino se originam em diferentes partes do corpo, e são localizados por estudos realizados por To-
mografia Computadorizada e Ressonância Magnética, já cintilografia é utilizada para captação de tumores mais especí-
ficos e marcação de tumores associados as síndromes hereditárias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Radiologia, Diagnóstico, Qualidade 

 

INTRODUÇÃO 
Os tumores neuroendócrinos originados pelas células neuroendócrinas presentes em diferentes órgãos em 
baixa incidência. (2,5 a 5,0 a cada 100.000 habitantes). Apresentação heterogênea mais frequente no pân-
creas, trato gastrointestinal, pulmão e timo. Levam-se em conta os achados histopatológicos e imunohisto-
química. Os tumores neuroendócrinos gastroentero pancreáticos englobam tumores carcinoides e diferentes 
tumores pancreáticos, em geral com crescimento lento e baixo consumo de glicose. Normalmente apresen-
tam diagnóstico tardio devido à falta de sintomas. A TC e RM são empregadas na localização e estadiamen-
to dos tumores neuroendócrinos, apesar da limitada sensibilidade principalmente para lesões de pequenas 
dimensões e baixa especificidade. A cintilografia com Octreotídeotraçador análogo à somastatina, indicado 
para tumores de células somastatina, pituitária, síndromes carcinoides, pancreáticos endócrinos, gastrino-
mas e câncer medular de tireoide. A cintilografia também é indicada para rastreamento de tumores neuro-
endócrinos associados a síndromes hereditárias como a neoplasia endócrina múltipla (THRALL, et. al., 
2003; CASTRO, et. al., 2000).  

 
METODOLOGIA 

Este trabalho assume a natureza de uma revisão sistemática da literatura publicada sobre o referido tema, 
com pesquisa bibliográfica. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

A sobrevida varia de acordo com o estádio e grau de agressividade do tumor. A presença de metástases 
hepáticas implica em sobrevida mediana de dois a quatro anos, ainda menor para tumores grau 3 ou 4. 
Mais de um terço dos pacientes apresentam doença não localizada ao diagnóstico, sendo frequentes as 
metástases hepáticas na apresentação ou evolução. No caso de doença metastática inopinável, as opções 
de terapia citorredutora são limitadas. Diferentes radio fármacos análogos da somastatina já foram utilizados 
para a terapia de tumores neuroendócrinos. O Octreotideo é um análogo da somastatina de meia vida 
plasmática longa, que se liga a receptores expressos pelas células tumorais e inibem a secreção hormonal 
com importante papel paliativo e possível estabilização e retardo na progressão da doença (HIRONAKA, 
2008; MORAES, 2007). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A terapia com análogos da somastatina marcados com emissores de partículas beta foi iniciada em 2000, 
observando-se resposta objetiva tumoral em 30 a 50% dos casos, com duração mediana de resposta de 30 
a 40 meses apesar da falta de estudos, controles históricos mostra ganho de sobrevida superior a 3 anos 
com o tratamento, além de redução de sintomas e melhoria na qualidade de vida. 
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RESUMO 
O efeito Fotoelétrico é a emissão de elétrons de um material, quando exposto à radiação eletromagnética de frequência 
suficientemente alta, dependendo do material. Ele pode ser observado quando a luz incide numa placa de metal, lite-
ralmente arrancando elétrons da placa e é caracterizado pela absorção dos fótons e pela liberação de elétrons. O efeito 
Compton nada mais é do que a variação do comprimento de onda da radiação eletromagnética dispersada por elétrons 
livres. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Física Radiológica, Compton, Fotoelétrico 

 
 

INTRODUÇÃO 
A explicação satisfatória para esse efeito só foi dada em 1905, por Albert Einstein. De acordo com Einstein, 
a luz é formada por um feixe de fótons, cada um dos quais possui uma energia. Uma luz muito intensa é 
aquela que possui muitos fótons. A energia de cada fóton depende da frequência da radiação da luz.O Efei-
to Compton foi observado por Arthur Holly Compton. O fenômeno analisa a diminuição de energia de um 
fóton quando esse colide com matéria. A diminuição de energia ocorre com a mudança no comprimento de 
onda. Tal mudança nos mostra que a luz, por exemplo, não tem caráter puramente ondulatório. 

 

METODOLOGIA 
O Efeito Fotoelétrico tem uma explicação simples. A onda eletromagnética transfere energia ao elétron. 
Uma parte dessa energia é utilizada para realizar o trabalho de extração do elétron; o restante transforma-
se em energia cinética do elétron.Efeito Compton pode ser explicado considerando-se a radiação eletro-
magnética como um conjunto de partículas, cada qual com uma energia. Assim, a interação da radiação 
eletromagnética com cada elétron livre da amostra se dá através de um processo elementar de colisão entre 
um fóton e um desses elétrons. Na colisão, o elétron absorve parte da energia do fóton e este, por conse-
guinte, passa a ter uma frequência menor e, portanto, um comprimento de onda maior (OKUNO, 1988). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Na prática, os processos Compton e fotoelétrico, contribuem ambos, para a produção da radiografia. A per-
centagem relativa ao total de interações que ocorrem por um processo ou outro depende da energia do 
fóton. Portanto, o contraste objeto, depende da composição da massa efetiva e do número atômico do obje-
to. A predominância de interações Compton ou Fotoelétrico causará menor ou maior contraste objeto, res-
pectivamente, considerando que o objeto seja composto de vários materiais de diferentes números atômicos 
(OKUNO, 1982).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A união de conhecimentos relativos às áreas da medicina, engenharia e física possibilita a criação de tecno-
logias e métodos eficazes para a melhoria da nossa qualidade de vida. Não se pode imaginar a ciência mé-
dica sem métodos de tratamento moderno e procedimentos tecnológicos altamente desenvolvidos. 
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RESUMO 
Este levantamento bibliográfico tem como objetivo analisar os riscos/benefícios da radiação, em pacientes pediátricos e 
como a proteção radiológica pode amenizar esses efeitos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Proteção, Efeitos. 

 

INTRODUÇÃO 
A radiologia pediátrica teve seu início com a radiologia geral, logo após a descoberta dos Raios X. A partir 
da década de 60 e nos anos 90, com o desenvolvimento de novas técnicas de produção da imagem, houve 
a necessidade de especialização em radiologia pediátrica, devido às diferenças de tamanho e composição 
da anatomia das crianças em relação aos adultos. O principal risco associado a exames de radiodiagnóstico 
é a ocorrência de efeitos estocásticos, principalmente efeitos genéticos e carcinógenos, sendo muito raro o 
desencadeamento de efeitos determinísticos. Uma vez que a probabilidade de ocorrência dos efeitos esto-
cásticos é proporcional a dose, faz se necessário especial atenção à proteção radiológica no que diz a res-
peito à radiologia pediátrica, uma vez que as crianças são mais sensíveis à radiação e possuem uma expec-
tativa devida muito maior se comparada a um adulto (BUSHONG, 2001). 

 
METODOLOGIA 

A proteção radiológica pode ser definida como um conjunto de medidas que visam a proteger o ser humano 
contra possíveis efeitos indesejáveis causados pela radiação ionizante, em se tratando de pacientes pediá-
tricos essa proteção deve ser mais eficaz para que não ocorra efeitos biológicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Pesquisas realizadas comprovaram que as crianças são 10 vezes mais sensíveis à radiação recebida de 
exames de imagem que os adultos. Sendo assim, é extremamente importante que a dose de radiação seja 
inferior à da utilizada em pessoas de mais idade. Por esse motivo a necessidade de realização dos exames 
radiológicos deve ser muito bem avaliada nas crianças. Inclusive porque a irradiação tem poder cumulativo, 
isto é, cada carga recebida é acumulada no organismo (OKUNO, 1988). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A radiologia pediátrica envolve geração de imagens de recém-nascidos, bebês, crianças, adolescentes e 
adultos jovens. As imagens da radiologia pediátrica são realizadas em diversas modalidades, tomografia 
computadorizada, radiografia, ressonância magnética, entre outras. Embora algumas doenças vistas em 
pediatria fosse às mesmas que em adultos, existem muitas condições que são vistas apenas em crianças. 
Deve-se aumentar a conscientização nas questões sobre proteção radiológica a fim de minimizar os efeitos 
causados pela radiação ionizante para que os benefícios sejam maiores que os riscos à exposição dos pa-
cientes pediátricos. 
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RESUMO 
Os Dosímetros Radiológicos são fundamentais para todo profissional que trabalha em setores com equipamentos 
emissores de radiação ionizante. Todo trabalhador deve ser monitorado individualmente com o uso de Dosímetro Ra-
diológico Individual. Seu uso é imprescindível, pois conseguimos identificar se o profissional da área de radiologia foi 

exposto a radiação ionizante e também o quanto ele foi exposto. O objetivo do presente trabalho é dissertar sobre a 
importância do uso do dosímetro e como utilizá-lo corretamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dosímetro, Radiação, Profissional. 

 

INTRODUÇÃO 
O dosímetro é um aparelho que mede a radiação de um determinado lugar ou meio, a leitura é efetuada 
através de cristais que quando aquecidos emitem luz de intensidade proporcional à quantidade de radiação 
a que foram expostos. São denominados Termoluminescentes. O objetivo principal é analisar a função do 
dosímetro e como a sua utilização é de extrema importância para analisar as doses recebidas e também 
detectar defeitos nos equipamentos radiológicos. 

 
METODOLOGIA 

O dosímetro mede a radiação pessoal e intransferível e de uso individual, ele não pode ser usado em dois 
locais, deve ter um aparelho para cada local e não pode ser transportado para fora do local de trabalho, 
deve ser guardado longe da radiação. Os profissionais que ficam expostos à radiação devem usar o dosí-
metro, sua troca deve ser mensal e o que ajuda é a mudança de cores. Caso haja algum dano ao aparelho, 
deve-se comunicar aos responsáveis pelo controle do dosímetro. Sem o uso do dosímetro, podemos correr 
riscos, pois o mesmo mede o quanto de radiação o profissional recebe mensalmente. É importante lembrar 
que de acordo com a Lei 6.514 de 22/12/77, portaria 3214 de 08 de junho de 1978e portaria 4 de 11 de abril 
de 1994. O corpo de um profissional que trabalha exposto a radiação, deve receber um total, no corpo todo 
de 20 mSv. Se caso, ocorrer de receber uma radiação acima do limite estabelecido (OKUNO, 1998; ALON-
SO, 2005).  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
As últimas recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica estão na ICRP-26 (13), de 
17 de janeiro de 1977. Os principais objetivos da proteção radiológica são: 1) Proteger pessoas, seus des-
cendentes, e toda humanidade contra danos da radiação. 2) Evitar a ocorrência de efeitos não estocásticos, 
aqueles para os quais a gravidade do efeito é função da dose, e para os quais existem dose limiar. 3) Limi-
tar a probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos a níveis aceitáveis. Esses efeitos são aqueles em 
que a probabilidade de ocorrência foi considerada função linear da dose e sem limiar, qualquer dose, que 
menor seja, tem uma probabilidade de induzir dano.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Na utilização dos raios X nos procedimentos em radiodiagnóstico para atingir o objetivo radiológico, deve-se 
ter em mente que é o paciente que obtém o benefício do exame. Portanto todo meio de proteção radiológica 
deve ser utilizado para que as doses, principalmente nos trabalhadores, sejam tão baixas quanto razoavel-
mente exequíveis. A utilização do dosímetro é extremamente necessária para que se tenha um controle 
sobre a radiação recebida nos trabalhadores e que possa assim, evitar riscos desnecessários. 
 

REFERÊNCIAS 
OKUNO, E.;Radiação: Efeitos, Riscos e Benefícios, 5ª Ed, , p.27--32, 1998. 
ALONSO, C. T; Investigação das doses ocupacionais da equipe médica em procedimentos hemodi-
nâmicos, p.1, 2005. 
GONÇALVES,J.P; BAIONE,C.,Radiologia: perguntas e respostas, Ed. Martinari,SP, 2011. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia e a importância da dosimetria individual, pois o seu uso é de grande res-
ponsabilidade que além de permitir a determinação da dose de cada usuário, permite indicar as condições de funciona-
mento da aparelhagem, se elevada pode indicar o uso incorreto, instalação com problema de blindagens ou aparelha-
gem defeituosa. Com o uso do dosímetro (monitor individual) a instituição cumpre a Portaria 453/98 da SVS/MS. 
 
PALAVRAS CHAVE: Dosimetria, Diagnóstico, Proteção. 

 

INTRODUÇÃO 
A dosimetria pessoal tem como finalidade determinar o nível de doses de radiação recebida pelo usuário 
como decorrência de seu trabalho. A empresa fornece todos os tipos de monitores pessoais, sendo o de 
tórax o mais comum. Dosímetro é um dispositivo de cristais com propriedade termoluminescentes, pois, 
quando aquecidos a certa temperatura emitem luz ultravioleta, cuja intensidade é proporcional a dose da 
radiação que incidi o dosímetro. Quando expostos à radiação, os cristais acumulam energia da radiação 
incidente durante longos períodos (meses) liberando assim, forma de luz somente quando lidos no laborató-
rio. Contudo, eles podem ser utilizados para medir doses de radiações ionizantes, como as geradas por 
aparelhos de Raios X ou fontes radioativas.  Essa empresa especializada envia mensalmente pelos serviços 
postais o conjunto de dosímetros (um para cada usuário mais o dosímetro padrão) da instituição.  Mensal-
mente a uma data estipulada para os dosímetros serem recolhidos, onde são substituídos por novos, no 
qual os dosímetros recolhidos passam por um laudo para emitir a quantidade que foi utilizada de radiação 
(ALONSO, 2005). 
 

METODOLOGIA 
Os dosímetros de anel e pulso são utilizados para verificar a necessidade do usuário em manipular materi-
ais radioativos, possibilitando uma monitoração adequada para as mãos, antebraço e braço, tal como ocorre 
em muitas situações nos setores de medicina nuclear e hemodinâmica. Atualmente, conforme item 3.47 e 
da portaria 453/98 da SVS/MS. Em casos que as extremidades apresentam estar sujeitas a doses significa-
tivamente altas, deve-se fazer uso adicional de dosímetro de extremidade(GONÇALVES; et. al. 2011). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Junto com o grupo de dosímetros de uma instituição, segue um dosímetro especial chamado de Padrão, 
onde apresenta referência de “zero” aos demais do grupo. Devem ser armazenados em local isento de radi-
ação e não deve ser utilizado para monitoração individual. Jamais deve ser enviada a leitura do dosímetro, 
pois seu valor de referência é descontado durante a leitura, por isso o dosímetro padrão nunca deve ser 
usado como dosímetro individual (OKUNO, 2007). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Média ponderada em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano. Em circuns-
tância especiais, a CNEN poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5 mSv em um ano, desde que a 
dose efetiva média em um período de 5 anos consecutivos, não exceda 1 mSv por ano. Valor médio em 1 
cm² de área, na região mais irradiada. Para fins controle administrativo efetuado pela CNEM, o termo Dose 
Anual deve ser considerado como dose do ano calendário, isto é, no período decorrente de janeiro a de-
zembro de cada ano. 

 

REFERÊNCIAS 
OKUNO, E.,Radiação: Efeitos, riscos e benefícios, Ed. HARBRA, SP, 2007. 
GONÇALVES, J.P; BAIONE, C.,Radiologia: perguntas e respostas, Ed. Martinari,SP, 2011. 
 
 
 
 



 

 

ESTUDO SOBRE OS CUIDADOS COM O USO DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS 
RADIOLOGIA PEDIÁTRICA – NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 
ARAÚJO, Tamires Ap.; SOUZA, Fabricia C., Discente do curso de Tecnologia em Radiologia – 
UNILAGO 
 
CAMUNHA, Rosana Cássia;PALMA, Jorge André Lara, docentes do curso de Tecnologia em Ra-
diologia – UNILAGO  
 

 

RESUMO 
O uso da radiação ionizante na Radiologia convencional, principalmente a tomografia computadorizada (TC) em crian-
ças tem aumentado, consideravelmente, nos últimos anos, sendo, atualmente, o método mais utilizado na avaliação de 
neoplasias. Isto gera a necessidade da criação de protocolos que determinem redução da dose de radiação, sem com-
prometer a qualidade do exame. É fundamental o apoio de todas as sociedades médicas e afins e a divulgação de in-
formação adequada para a conscientização da população leiga. Muitos parâmetros técnicos ainda não são utilizados de 
forma padronizada nas diversas clínicas que realizam exames pediátricos. 
 
PALAVRAS CHAVES: Dose, Radiação, Exames, Pediátricos. 

 

INTRODUÇÃO 
O ser humano está exposto diariamente à radiação ionizante proveniente de fontes naturais (rochas, solos, 
cósmica, etc., (70%) e fontes artificiais (30%). Das fontes artificiais, constata-se que 85% têm origem nos 
procedimentos de radiodiagnóstico. As doses oriundas desses procedimentos são relativamente baixas, 
quando comparadas a outras atividades que envolvem o uso de radiações ionizantes, como, por exemplo, a 
radiografia industrial e a radioterapia (OKUNO, 1998).  

 
METODOLOGIA 

Sendo assim, é extremamente importante que medidas de proteção radiológica sejam tomadas no sentido 
de prevenir as irradiações desnecessárias. Para se atingir esse objetivo devem ser aplicados os princípios 
da Proteção Radiológica: Justificação, Otimização e Limitação das Doses, principalmente em exames radio-
lógicos pediátricos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O técnico ou tecnólogo que trabalha com radiologia pediátrica recebe as crianças como adultos em miniatu-
ras e como pessoas que devem ser tratadas com carinho e compreensão. Isso exige paciência e tempo 
para conversar e se tornar amigo da criança. Explicar as instruções de uma forma que eles possam enten-
der é muito importante para o desenvolvimento da confiança e cooperação. “Eles possuem uma radiossen-
sibilidade maior em função de seu estágio de desenvolvimento, de modo que a consequência da exposição 
radioativa pode originar doenças como o câncer e, em caso de gestantes, até mesmo a perda do bebê”. O 
especialista afirma ainda que não exista limite fixo para os efeitos radioativos. Entretanto, a possibilidade de 
ocorrência de doenças aumenta com a dose. Portanto, quanto mais se puder evitar o exame, melhor (BON-
TRAGER, 2003; BUSHONG, 2001). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A realização de exames radiológicos, principalmente os exame de tomografias computadorizadas em crian-
ças permanecem com algumas questões em aberto. O aumento do número de exames realizados e seus 
potenciais efeitos adversos tornam necessárias padronizações na sua realização. De acordo com a literatu-
ra, não existe uma uniformidade nos protocolos de realização de tomografias pediátricas e em outros tipos 
de exames radiológicos. Vários parâmetros são adotados de formas diferentes em clínicas que realizam 
exames pediátricos.  
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RESUMO 
Este levantamento bibliográfico tem como objetivo fazer uma comparação entre os Raios X, Medicina Nuclear e a Res-
sonância Magnética e também definir a sua utilização para cada tipo de informação que se deseja obter. 
 
PALAVRA CHAVE: Raios X, Medicina Nuclear, Ressonância Magnética. 

 

INTRODUÇÃO 
Em 1895 foram descobertos os raios X. A partir daí, a medicina apresentou grandes progressos. Até os 
anos 80 e início dos 90 não dispúnhamos de tão vasta gama de exames complementares, razão pela qual a 
graduação médica apenas citava as aplicações dos exames radiológicos convencionais e dava uma peque-
na noção de outras tecnologias. A radiologia convencional foi a primeira técnica a ser utilizada no diagnósti-
co por imagem na Medicina e ainda cumpre um papel muito importante. Com o avanço da tecnologia, surgi-
ram a Medicina Nuclear e por último a Ressonância Magnética (OKUNO, 1986). 

 

METODOLOGIA 
Hoje em dia, são usados na indústria, na Medicina e em pesquisas científicas. Os aparelhos de raios X são 
utilizados na geração de imagens diagnósticas, através de ondas eletromagnéticas (neste caso, Raios X). 
Um feixe de raios X passa pelo objeto do qual se deseja gerar a imagem radiográfica, este sensibiliza um 
dispositivo detector que captará a imagem latente registrada pelo raios X.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
É uma modalidade na Radiologia que utiliza fontes com substancias radioativas (radionuclídeos) para a 
formação de diagnóstico por imagem e para tratamento de patologias. Estas fontes são administradas por 
via oral, inalatória, venosa ou subcutânea, as fontes são distribuídas para os órgãos a serem estudados. As 
fontes são distribuídas para os órgãos diante da característica do elemento radioativo ou pela composição 
com outro elemento químico, formando um radiofármaco, este terá afinidade com determinados tecidos e 
assim sendo distribuído para outros órgãos. As doses desses elementos em geral são pequenas, todavia 
seu uso indiscriminado pode ser nocivo à saúde, pois tem efeito cumulativo.Especialidade do Diagnóstico 
Por Imagem que está em constante avanço. Na imagem do exame de ressonância é possível visualizar 
estruturas com excelente qualidade de diferenciação de tecidos, essa técnica utiliza um campo magnético 
para produzir imagens das estruturas localizadas no interior do corpo. Durante uma RMN, o corpo encontra-
se envolvido por um campo magnético muito potente e sujeito a pulsos de ondas de rádio (MOURÃO et. al; 
2009).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A principal diferença entre o uso de raios X, a Medicina Nuclear e a Ressonância Magnética está no tipo de 
informação obtida. No primeiro caso, a informação está mais relacionada com a anatomia do que com a 
fisiologia. No segundo, a informação fornecida pelos radioisótopos está mais relacionada com o metabolis-
mo e a fisiologia do que com a própria anatomia. Já no terceiro caso, além das imagens obtidas terem um 
excelente detalhamento, pois o aparelho pode gerar imagens de qualquer plano de corte, a Ressonância 
Magnética não utiliza a radiação ionizante, eliminando seus efeitos negativos sobre o organismo. 
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RESUMO 
O estudo objetivou analisar a literatura publicada a respeito dos aspectos da biossegurança relacionados ao uso do 
jaleco pelos profissionais da saúde. O jaleco foi abordado como fonte de contaminação e como equipamento de prote-
ção individual na prevenção das infecções. Portanto, são necessárias campanhas educativas no sentido de orientar os 
profissionais de saúde sobre o uso do jaleco.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Jaleco, Contaminação, Biossegurança. Prevenção. 

 

INTRODUÇÃO 
Na prevenção da contaminação por agentes infecciosos, recomenda-se que os profissionais de saúde ado-
tem medidas de Biossegurança, especificamente àqueles que trabalham em áreas insalubres, com risco 
variável. 
 

METODOLOGIA 
Os jalecos dos profissionais da área de saúde, passam a ser o primeiro sítio de contato em termos de indu-
mentária com a pele, líquidos e secreções dos pacientes. Bactérias multirresistentes, que podem provocar 
doenças como faringites, otites, pneumonia, tuberculose e até mesmo a morte, são carregadas para lugares 
públicos e retornam das ruas para consultórios médicos, odontológicos, enfermarias e salas de cirurgia nos 
jalecos dos mais diversos profissionais de saúde, (DIAS, 2008). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O papel dos trabalhadores da saúde na prevenção da transmissão de infecção e a importância da lavagem 
das mãos, uma das práticas mais importantes para os profissionais da área de saúde, pois é uma conduta 
simples, de baixo custo e muito importante na prevenção da infecção. Pesquisadores relataram que os uni-
formes dos profissionais de saúde, incluindo os jalecos, quando em uso, tornam-se progressivamente con-
taminados com bactérias de baixa patogenicidade provenientes do usuário e de patogenicidade mista pro-
venientes do ambiente clínico e de pacientes. Todos os componentes do processo de lavagem contribuem 
para remover ou destruir os microrganismos (HINRICHSEN, 2004).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O uso de jalecos se tornou uma prática obrigatória, com a finalidade de proteção dos profissionais durante a 
realização de procedimentos a pacientes, que envolvam material biológico, no entanto sua utilização indevi-
da (como uso fora do ambiente de trabalho) pode causar sérias consequências para a saúde pública.  Su-
gere-se a realização de campanhas educativas no sentido de orientar os profissionais de saúde sobre o uso 
de jaleco e a adoção de protocolos rígidos no uso e descontaminação de jalecos por parte das instituições 
de saúde. 
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RESUMO 
Esse trabalho tem como objetivo falar sobre a bactéria KPC (Klebsiella pneumoniae Carbapenemase) que é um micror-
ganismo que foi modificado geneticamente no ambiente hospitalar e que é resistente aos antibióticos, focando na epi-
demiologia, tratamento e diagnóstico. A velocidade com que as bactérias desenvolvem resistência aos antibióticos é 
maior do que a velocidade com que novos fármacos são elaborados. Isto nos leva a pensar que em breve não teremos 
mais antibióticos disponíveis para o tratamento de determinadas infecções bacterianas; contrariando a ideia do início do 
século XX, em que se pensou ter descoberto a cura para todas as doenças. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bactéria KPC, resistência e antibiótico  

 
INTRODUÇÃO 

A Klebsiella pneumoniae é uma bactéria comum, que normalmente não causa danos a pessoas sau-
dáveis. A KPC pode causar pneumonia, infecções sanguíneas, no trato urinário, em feridas cirúrgicas, en-
fermidades que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada, muitas vezes, mortal. Crianças, 
idosos, pessoas debilitadas, com doenças crônicas e imunidade baixa ou submetidas a longos períodos de 
internação hospitalar (dentro ou fora da UTI) correm risco maior de contrair esse tipo de infecção. A resis-
tência bacteriana é um problema frequente e importante a ser tratado, várias bactérias tem habilidades de 
desenvolver mecanismo de resistência enzimáticas, destacando-se a bactéria Klebsiella Pneumonias Car-
bapenemase (KPC) também chamada de superbactéria, é uma gram-negativa que apresenta resistência a 
quase todos antibióticos disponíveis, já infectou 163 pessoas no país e causou 15 mortes.A KPC constitui 
importante mecanismo de resistência hospitalares mundiais pois lá o uso de antibióticos é maior, pessoas 
com doenças crônicas, com procedimentos invasivos que representam porta de entrada para bactérias e 
principalmente nas UTIs, que normalmente tem pacientes com imunidade baixas (DIENSTMANN, 2010). 
 

METODOLOGIA 
Os sintomas são os mesmos de qualquer outra infecção: Febre, prostração, dores no corpo, especialmente 
na bexiga, quando a infecção atinge o trato urinário, e tosse nos episódios de pneumonia. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O quanto mais rápida é descoberta a bactéria, o tratamento com antibiótico adequado tem se mostrado de 
maior importância na determinação do prognostico de pacientes com infecções sistêmicas evoluindo para 
melhora.  Tendo como principais antibióticos para o tratamento, a polimixina B e tigeciclina apesar de já 
haver casos de resistência aos mesmos. A prevenção é a arma principal no combate a KPC, já que o trata-
mento é difícil devido sua alta resistência a antimicrobianos (FIGUEIRAL; et. al. 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para o controle ou eliminação das superbactérias é preciso ter recursos laboratoriais, infraestrutura, organi-
zação, insumos básicos e também a conscientização da importância e necessidade do uso prudente de 
antibióticos como medida para minimizar a emergência de bactérias antibiótico-resistentes 
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RESUMO 
É sabido que as normas e condutas de vestimentas hospitalares são direcionadas aos profissionais da área 
da saúde a fim de minimizar os ricos e auxiliar na proteção do homem e da comunidade contra agentes 
perigosos. Também será abordado as vestimentas hospitalares ideais a serem utilizadas no mesmo ambi-
ente, como o uso de jalecos, e EPIS, (Equipamentos de Proteção Individuais) recomendado para proteger o 
profissional contra incidentes e reduzir a chance de transmissão de bactérias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Normas de vestimenta, EPIs, profissionais de saúde. 
 

INTRODUÇÃO 
Nos serviços de saúde as infecções são consideradas problemas de saúde pública, devido à sua importante 
influência nas taxas de letalidade, especialmente nos hospitais. Apesar de tantos exemplos, como as infec-
ções pós-cirúrgicas, transmissão da hepatite B, do herpes simples, entre tantas outras, os profissionais da 
área de saúde são responsáveis pela prevenção e controle para eliminar e diminuir os riscos para seus 
pacientes e para si próprios e sua equipe. Dentre as medidas destacam-se os EPIs, que se destinam a pro-
teger os profissionais nas operações de riscos de exposição ou quando houver manipulação de produtos 
químicos e biológicos, bem como riscos de contaminação com materiais perfuro cortantes. No Brasil, que 
atualmente está veiculada à Lei Nº 11.105 de 25 de março de 2005 que dispõe sobre a Política Nacional de 
Biossegurança.  

 

METODOLOGIA 
A contaminação da pele e vestimentas por respingos e por toque é praticamente inevitável em hospitais e 
ambulatórios, assim como em consultórios odontológicos. Estudo demonstrou que as roupas são uma im-
portante via de transmissão de infecção no ambiente hospitalar.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Desta forma, os jalecos dos profissionais da área de saúde, passam a ser o primeiro sítio de contato em 
termos de indumentária com a pele, líquidos e secreções dos pacientes, tornando-se com isto um verdadei-
ro fômite. Em restaurantes e lanchonetes da região hospitalar de muitas cidades, observam-se, diariamente, 
médicos, enfermeiros, odontólogos e outros profissionais de saúde paramentados com seus aventais de 
mangas compridas, gravatas, estetoscópios no pescoço e até mesmo vestimentas específicas para áreas 
cirúrgicas. Além de constituir grave ameaça à saúde pública, esses profissionais (e os estabelecimentos 
onde trabalham) são passíveis de representações nos órgãos de defesa do consumidor e podem ser puni-
dos com pesadas multas (CARVALHO; et. al. 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O papel dos trabalhadores da saúde na prevenção da transmissão de infecções e a importância da lavagem 
das mãos, uma das práticas mais importantes para os profissionais da área de saúde, pois é uma conduta 
simples, de baixo custo e muito importante na prevenção da infecção. Há pouca evidência de outros méto-
dos melhores que a lavagem das mãos na prevenção de infecção hospitalar, independentemente do tipo de 
jaleco que os profissionais estejam usando. 
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RESUMO 
A radiação é uma forma de energia, que se propaga de um ponto ao outro. É denominada ionizante quando a radiação 
possui energia suficiente para arrancar um dos elétrons orbitais de átomos nêutrons. As radiações ionizantes mais co-
nhecidas são compostas por raios gama, raios beta e raios alfa. Existem variações em cada espectro dessas radiações, 
assim como a luz solar, raios cósmicos e outros que podem causar mais danos. É necessário o conhecimento de cada 
propriedade desses elementos, principalmente os efeitos biológicos que podem causar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Radiação, Ionizante, Efeitos Biológicos. 

 
INTRODUÇÃO 

A Radiação ionizante é uma forma de energia, emitida por uma fonte, que se propaga de um ponto ao outro 
em forma de partículas com ou sem carga elétrica ou em forma de ondas eletromagnéticas que acelerados 
contra um anteparo metálico podem arrancar um dos elétrons orbitais de átomos nêutrons, transformando-
os em um par de íons. A ionização é, portanto a eliminação direta ou indireta de um elétron de um átomo, 
que se transforma em um íon positivo. As radiações ionizantes mais conhecidas são: Raios X, Raios Gama 
(radiações eletromagnéticas) e Raios Alfa e Raios Beta (radiações corpusculares). A radiação ionizante, 
quando entra em contato com a matéria, pode causar mutações genéticas e modificações nas células vivas. 
A exposição à radiação ocorre naturalmente pelo espectro da radiação solar que inclui radiações de diferen-
tes comprimentos de onda como, por exemplo, a luz visível, a radiação ultravioleta e a infravermelha (OKU-
NO, 1982).  

 

METODOLOGIA 
O seguinte trabalho foi elaborado seguindo os padrões de levantamento bibliográfico em literaturas especí-
ficas, em sites e artigos científicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A exposição à radiação ionizante pode causar efeitos biológicos em órgãos ou tecidos, que podem danificar 
moléculas, como o DNA. Nessas situações pode ocorrer a produção de radicais livres, produzidos pela inte-
ração da radiação ionizante com os tecidos. A quantidade de danos biológicos produzidos depende da dose 
de radiação e do tempo de exposição em que se fique exposto. Os efeitos das radiações ionizantes são 
classificados como: Efeitos Somáticos, onde podem os efeitos podem aparecer no indivíduo exposto, duran-
te a exposição à radiação, mais tarde ou após anos; Efeitos Hereditários que podem ocorrer mutações de 
genes e afetar os indivíduos de gerações futuras; Efeitos Estocásticos,  Independente da dose recebida de 
radiação, o indivíduo exposto pode desencadear mutações nas células; Efeitos Determinísticos que são 
aqueles que ocorrem quando a dose de radiação excede um determinado valor, cuja gravidade depende da 
dose e do tempo de exposição (OKUNO, 1988). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As importantes aplicações das radiações ionizantes na medicina podem salvar vidas através de radiodiag-
nóstico e radioterapia. As principais fontes dessas radiações são as radiações emitidas por tubos de raios X, 
por aceleradores lineares e por radionuclídeos. Entretanto, como essas radiações também produzem danos 
biológicos, seu uso deve ser feito de forma criteriosa, fazendo-se um levantamento de riscos e benefícios, 
assim como o uso de equipamento de proteção radiológica é fundamental para garantir uma proteção mais 
eficiente, reduzindo os efeitos biológicos causados pela radiação ionizante. 
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RESUMO 
A terapia é determinada a partir de estudo realizado por cintilografia para avaliar a funcionalidade e fisiologia do órgão. 
O iodo é aplicado nos estudos da glândula Tireoide e Adrenal, associado ao 99mTc, o iodo entra na síntese do hormô-
nio e é concentrado na glândula. É importante dizer que o 99mTc é capitado na glândula Tireoide, mas não faz parte do 
processo de incorporação do hormônio tireoidiano. São dois os tipos de iodo utilizados na terapia, eles se diferem pelo 
poder de atividade e tempo de decaimento, o iodo utilizado é escolhido de acordo com o paciente e pode ser de ativida-
de alta com decaimento curto, ou de atividade baixa com decaimento longo com necessidade de internação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terapia, Medicina Nuclear, Iodoterapia. 

 
INTRODUÇÃO 

O Iodo-123 e o Iodo-131 foram os primeiros radionuclídeos de importância clínica em medicina nuclear utili-
zados em estudos da Tireoide como marcador de vários radiofármacos e também é importante no tratamen-
to de hipertireoidismo e câncer diferencial da Tireoide, além de ser incluído na marcação de anticorpos e de 
agentes para glândula adrenal. O iodo-123 é limitado em relação ao iodo-131, tem custo elevado e disponi-
bilidade limitada por sua meia-vida curta, é aplicado em imagens de gama câmara, e cintilografia de Tireoi-
de ou Adrenal (THRALLl, 2003). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O tratamento é realizado com o iodo-131 com uma dose de 7,5mCi e é indicado para pacientes com Doen-
ça de Graves e Doença de Plummer, sendo que 90% dos submetidos ao tratamento atingem a cura da pa-
tologia, os outros se dividem em reações secundárias. Pacientes com doença de Plummer são geralmente 
mais difíceis de serem tratados devidos os seus nódulos a dose é elevada para 15 a 20 mCi. O iodo utiliza-
do para tratar metástase de carcinoma diferencial de Tireoide é aplicado com uma dose muito elevada onde 
há necessidade de internação até que sua atividade seja inferior a 30mCi. A metástase é mais incidente na 
região do pescoço e as de regiões mais distantes e podem se localizar no pulmão e esqueleto. As doses 
são de 150 a 200 mCi de iodo-131 com repetição de doses com um total de 1 Ci. O Iodo-123 ou Iodo-131 
são excretados pela urina, e nas mulheres em amamentação também é excretado pelo leite, então a ama-
mentação deve ser interrompida até a excreção total do iodo. É recomendado evitar gestações de 6 a 12 
meses pós-tratamento (MORAES, 2007). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto iodoterapia tem o objetivo de destruir por completo ou parcialmente as células da glândula tireoide 
atingindo assim a cura de patologias com hipertireoidismo e câncer diferenciado da tireoide, as diferentes 
doses aplicadas para o tratamento varia de paciente para paciente e com o grau de desenvolvimento da 
doença, e todo processo deve sempre ser acompanhado por uma equipe qualificada, e o pós-tratamento 
inclui exames de cintilografia para acompanhar como eficácia da atuação do radionuclídeo.   
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RESUMO 
Radiação ionizante é a radiação que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. A energia mínima típica 
da radiação ionizante é de cerca de 10 eV. Pode danificar células e afetar o material genético (DNA), causando doenças 
graves como por exemplo o câncer, levando até mesmo o paciente à morte. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Radiação, Ionizante, material genético. 

 
INTRODUÇÃO 

A Radiação ionizante é produzida através de uma diferença de potencial de energia eletromagnética, onde 
ocorre o desprendimento de elétrons da última cada energética dos átomos e durante o frenagem de sua 
trajetória em direção à um anteparo metálico liberam energias com ondas muito curtas denominados fótons. 
Em diversos ramos da atividade humana a radiação ionizante está presente como um tipo emissão energé-
tica capaz de remover elétrons de átomos e moléculas e é empregada em proveito da sociedade, apesar do 
risco associado à sua utilização. Desse modo, é importante conhecer a natureza, as propriedades e, princi-
palmente, os efeitos biológicos promovidos pelas radiações, para avaliar seus benefícios e potenciais ame-
aças à saúde dos seres vivos (JUNQUEIRA, et. al. 2008). 

 

METODOLOGIA 
O seguinte trabalho foi elaborado seguindo os padrões de levantamento bibliográfico em literaturas especí-
ficas, em sites e artigos científicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O efeito da radiação ionizante em nossos corpos difere-se de acordo com seu tipo e energia. Os cientistas 
sabem, há mais de oitenta anos, que grandes doses de radiação ionizante podem danificar os tecidos hu-
manos. Os especialistas se tornaram cada vez mais preocupados com os efeitos potencialmente nocivos 
que a exposição a grandes doses de radiação podem causar. Como resultado da necessidade de regula-
mentar a exposição à radiação, formaram-se diversos órgãos como a Comissão Internacional de Proteção 
Radiológica (ICRP) e o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica (UNS-
CEAR), para considerar o que deve ser feito. Uma abordagem consistente para proteção de radiação foi 
aceita internacionalmente desde 1928 pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP). Atual-
mente, a ICRP recomenda que qualquer exposição acima da radiação natural resultante deve ser mantida 
tão baixa quanto razoavelmente possível e abaixo dos limites da dose individual. O limite de dose individual, 
para membros do público em geral é de 1 mSv por ano (THRALLI, 2003; BONTRAGER, 1999).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A radiação ionizante em ambiente hospitalar pode trazer riscos a saúde do paciente e principalmente do 
profissional da Saúde que está exposto todos os dias. O limite de dose individual, para membros do público 
em geral é de 1 mSv por ano e para o profissional da saúde é de 20 mSv por ano em um tempo de 5 anos 
consecutivos, não podendo exceder 50 mSv por ano. Se utilizados os equipamentos de proteção radiológica 
corretamente esses risco são nulos ou reduzidos os riscos de problemas futuros. 
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RESUMO 
Este levantamento bibliográfico teve como objetivo estudar a radiação espalhada e a qualidade de imagem. A Radiação 
espalhada denominada radiação secundaria, corresponde a radiação gerada em função das interações COMPTOM que 
reduz o contraste da imagem radiográfica e a Qualidade da imagem o radiologista necessita de uma imagem de alta 
qualidade que depende de alguns fatores densidade, contraste, latitude, resolução espacial, nitidez, distorção, ruído.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Radiação, Radiação espalhada, Qualidade  

 

INTRODUÇÃO 
A Qualidade da imagem radiográfica se refere a relação dos princípios físicos que regem a formação com 
aparência dessa imagem. Uma imagem radiográfica de boa qualidade deve reunir o máximo de contraste e 
nitidez, primando, sempre, a maior proteção radiológica possível do paciente. A Radiação espalhada é a 
radiação ionizante emitida pela interação da radiação primaria com o paciente, sendo a interação acompa-
nhada de uma diminuição da energia de radiação e/ou de uma mudança de direção da radiação.  
 

 
METODOLOGIA 

Analisar o contraste causado pelo retroespalhamento COMPTOM; usar um equipamento de raio x com uma 
tensão de pico maior para melhor diferenciação entre o espectro do feixe direto e o espectro COMPTOM 
emitido; analisar a influência de artefatos provocados pelo retroespalhamento de raios adquirir as curvas de 
maneira analógica; usar um Image Plate novo e com pouca variação na relação sinal-ruído ao verificar 
ROI‟S de uma mesma área; e verificar até técnica de gamagrafia cujas energias são altas, porem o seu 
retroespalhamento está na faixa de Aq sensível a placa de fósforo (BÓSCOLO et. al., 2001). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A interação da radiação com a matéria ocorre através dos processos de absorção e espalhamento. O pro-
cesso de absorção de radiação consiste em absorver por total a energia do fóton incidente, por sua vez, os 
processos de espalhamento resultam na alteração de sua direção e energia.Esse processo é descrito pelo 
efeito COMPTON, que tem por característica a variação do comprimento da onda eletromagnética dispersa-
da por elétrons, gerando um espalhamento; fundamentos teóricos que são aplicados na radiação espalhada 
para geração de imagens para diagnósticos (ELBERN, 2001). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com relação a qualidade da imagem, o espalhamento da radiação primaria interfere na qualidade da ima-
gem por produzir artefatos no filme radiográfico que podem interferir na imagem real das estruturas orgâni-
cas. Para prevenir este efeito existe um equipamento denominado componente da grade (componente da 
gaveta onde se introduz o chassi).  
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RESUMO 
A radiologia pediátrica é uma modalidade da radiologia que começa deste a geração de imagens de fetos, bebês, crian-
ças e até a face adulta. Isto gera a necessidade da criação de protocolos que determinem redução da dose de radiação, 
sem comprometer a qualidade do exame. É fundamental o apoio de todas as sociedades médicas e afins e a divulgação 
de informação adequada para a conscientização da população leiga. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Criança; Adolescente; Radiação ionizante; Radioproteção. 

 

INTRODUÇÃO 
Quando se trata de proteção radiológica, os princípios de radioproteção devem ser levados em considera-
ção: princípio da justificação, princípio da otimização e princípio da limitação de dose. Ao se tratar de crian-
ças que apresentam maior sensibilidade às radiações ionizantes, torna-se necessário apenas a realização 
de exames radiológicos justificáveis para investigação clínica. Elas devem ser protegidas de exposições 
desnecessárias ao raio X gerados por exames sem justificativa clínica e/ou evitar a exposição a doses além 
das necessárias para a realização de um bom exame.  Outro fator importante é a necessidade de ambientes 
especiais e acolhedor para crianças, bem como profissionais habilidosos e com experiência no atendimento 
a esses pacientes; profissionais conhecedores dos parâmetros técnicos específicos para crianças (COOK, 
et. al., 2006). 

 
METODOLOGIA 

Método adotado para elaboração do presente projeto foi o descritivo explicativo analisando artigos científi-
cos na área de proteção radiológica em pacientes pediátricos. Foram utilizados como base artigos online 
entre periódicos e dissertações de mestrado, verificando as principais contribuições teóricas existente sobre 
o assunto.  
 

DISCUSSÕES 
As crianças são mais radio sensíveis do que os adultos. Elas também têm uma esperança de vida sobre a 
qual podem desenvolver câncer devido exposição a radiações ionizantes. Deve ser lembrado que a prote-
ção das gônadas é extremamente importante para as crianças, assim como a proteção das células formado-
ras da medula óssea, presente na maioria dos ossos em formação ou em processo de crescimento. Em 
radiografia de recém-nascidos, as técnicas que utilizam máscara de chumbo sobre as incubadoras devem 
ser sempre usadas. Recomenda-se que, quando a radiografia abdominal for executada, sejam protegidos 
as costelas, as mamas e o esterno. Tão logo a idade permita, são aconselháveis as projeções em PA, para 
reduzir a dose nos olhos em radiografias do seio da face, ou nas mamas, no caso das radiografias de tó-
rax.A redução da repetição de exposição é fundamental, principalmente em crianças pequenas, cujas célu-
las em desenvolvimento são particularmente sensíveis aos efeitos da radiação. Imobilização apropriada e 

alto mA, técnicas com tempo de exposição curto reduzirão a incidência de borramento por movimento.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desse estudo percebemos que a proteção em relação à crianças deve ser redobrado pois elas são 
mais sensíveis pois o risco é 10 vezes maior do que num adulto, pois a exposição a radiação pode causar 
danos as células que ainda estão em divisão e podem causar danos irreversível. 
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RESUMO 
A Radiologia é ciência que estuda corpos e objetos por meio das imagens obtidas através de alguns tipos de exames de 
diagnósticos. Os raios x foram descobertos por Wilhelm Roentgen (1845-1923), e passou a ter esse nome por ser con-
siderado uma energia misteriosa em um de seus experimentos, ele percebeu que através desta energia era possível 
identificar estruturas do corpo humano sem haver necessidade de intervenção cirúrgica. A partir de então, muitos estu-
dos foram feitos em cima desta descoberta, onde mais tarde deu origem a uma série de modalidades no campo de 
diagnósticos por imagens que revolucionaram a medicina e a indústria mundial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diagnósticos, Raios X, Tomografia Computadorizada 

 

INTRODUÇÃO 
A importância dos Raios X Convencionais é a possibilidade de se realizar exames de modo que identifiquem 
superfícies irregulares em estruturas variadas ou anomalias dentro do corpo humano. A Medicina Nuclear é 
uma especialidade médica onde são utilizados elementos como os isótopos radioativos para obtenção de 
imagens de diagnósticos mais precisas para o tratamento das doenças ósseas, oncológicas e cardíacas. A 
tomografia computadorizada, é um exame extremamente preciso para se visualizar através de cortes sec-
cionais da anatomia humana as estruturas internas dos órgãos para estudos das anormalidades e doenças 
(ASSHEUER, et. al. 1997).  

 

METODOLOGIA 
Foram realizadas pesquisas em artigos científicos e realizado levantamento bibliográfico para obtenção de 
estudos relacionados ao tema. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Principal uso do Raio-X convencional é em radiografias para diagnóstico médico podendo possibilitar 
imagens apenas em ângulos específicos, sendo necessário a realização de novos exames com posiciona-
mentos diferentes nas estruturas anatômicas de interesse. O Raio-X Convencional também é bastante utili-
zado nas indústrias com o objetivo de se observar a estrutura interna de objetos, procurando identificar fa-
lhas ou descontinuidades. A Tomografia Computadorizada tem suas vantagens na produção de imagens 
para diagnósticos médicos por permitir estudos de “fatias” (sessões transversais do corpo humano vivo), ou 
seja, a imagem obtida proporciona uma percepção espacial mais nítida (ÁVILA, 2001; BLOCH, et. al. 1946).   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os diferentes tipos de métodos de obtenção de imagens para diagnósticos médicos através do uso da radi-
ação ionizante tem se tornado mais frequentes para um eficiente tratamento das mais diversas doenças e 
estudos patológicos da área da medicina. As imagens radiográficas vêm evoluindo constantemente com a 
finalidade de melhorar sua qualidade e evitar a exposição de pessoas ao menor tempo possível e desne-
cessário à radiação, garantindo bons resultados nos tratamentos e estudos das doenças e suas aplicações 
no ambiente da medicina e industrial. 
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RESUMO 
A qualidade da imagem é a exatidão da representação da anatomia do paciente em uma imagem. Para que a qualidade 
de imagem possa existir, existem quatro fatores. Todos os fatores podem ser controlados ou afetados. A radiação espa-
lhada, causada por fótons desviados de suas trajetórias ideais, é outro ponto que pode constituir como um problema no 
processamento de imagens.O efeito da radiação espalhada pode ser diminuído com a utilização de grades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade, Fatores, Radiação e Grades. 

 

INTRODUÇÃO 
Qualidade de imagem inclui todos os fatores ou variáveis relacionadas à precisão com que as estruturas e 
tecidos a serem radiografados são reproduzidos em filmes radiográficos ou outros receptores de imagem. A 
resolução de contraste é determinada pela radiação espalhada e outras fontes de ruídos da imagem. 
 

METODOLOGIA 
Foram realizados levantamentos bibliográficos para o desenvolvimento teórico do assunto. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A radiografia ideal deve apresentar boa nitidez da imagem. O maior impedimento para a nitidez da imagem 
relacionado ao posicionamento é o movimento. O uso de menor ponto focal resulta em menor borramento 
geométrico, ou seja, uma imagem mais nítida ou com melhores detalhes. A distorção, divergência do feixe 
de raios-X, ocorre porque os raios X originam-se de uma fonte estreita no tubo e divergem ou espalham-se 
para cobrir todo o filme ou receptor de imagem. A radiação espalhada, causada por fótons desviados de 
suas trajetórias, é outro ponto que pode constituir um problema no processamento de imagens. O efeito da 
radiação espalhada pode ser diminuído com a utilização de grades, que consistem em peças compostas por 
uma série de faixas de chumbo separadas por espaços. A forma de superar o efeito da radiação espalhada 
é estabelecer procedimentos que removam ruídos e aumentem o contraste da imagem (BUSHONG, 2010; 
OKUNO, 1998). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A qualidade da imagem depende de quatro fatores, que devem ser controlados e minimizados, para que a 
imagem seja perfeita. A radiação espalhada sem os cuidados necessários pode prejudicar a qualidade de 
imagem. 
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RESUMO 
A mamografia no homem representa menos de 1% dos exames mamográficos realizados na maioria dos serviços da 
radiologia. Devido à rara incidência de câncer de mama masculina, a grande maioria dos diagnósticos mamográficos 
revela doença benigna, predominantemente ginecomastia. Consequentemente, é importante reconhecer as característi-
cas mamográficas das condições benignas, para reduzir o número de biópsias cirúrgicas desnecessárias com fins diag-
nósticos nesses pacientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Radiação, Mamografia, Efeitos Biológicos. 

 

INTRODUÇÃO 
Ginecomastia é definida como o aumento do tecido mamário em homens. O critério para diagnóstico de 
ginecomastia varia de acordo com o paciente; alguns consideram um disco glandular maior que 0,5 cm, e 
outros, maior que 2 cm de diâmetro.  Trata-se de uma afecção comum que pode acometer homens em to-
das as faixas etárias e é um achado relativamente comum. 
 

METODOLOGIA 
Todo paciente que se apresenta com ginecomastia deve ser submetido à história e exame físico com parti-
cular atenção ao uso de medicamentos, drogas e álcool. Sinais e sintomas das doenças sistêmicas, como 
hipertiroidismo, Hipogonadismo, insuficiência renal ou hepática, devem ser pesquisados ativamente. A idade 
de instalação e a velocidade de progressão do quadro podem auxiliar no diagnóstico diferencial. Progressão 
rápida da ginecomastia geralmente se associa a um excesso na produção hormonal. O exame físico deve 
ser feito com o paciente deitado em posição supina e palpação da periferia para o centro. O tecido mamário 
deve ser medido no seu diâmetro transverso. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Se o histórico clínico e exame físico sugerirem que o paciente possa ter câncer de mama, alguns exames 
devem ser realizados como: Mamografia Diagnóstica, Ultrassom da Mama ou Ressonância Magnética da 
Mama(OKUNO, 1988; OKUNO, 1982). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O carcinoma de mama masculino é extremamente raro e ainda pouco estudado. Os sinais mais frequentes 
são nódulos na região retroareolar, alteração do volume da mama, descarga mamilar e ulceração do mami-
lo. O diagnóstico desta patologia na maioria das vezes é realizado tardiamente e causa grande impacto. Já 
que esta neoplasia é preconceituosamente relacionada à imagem feminina, a falta de informação associada 
à diagnósticos diferenciais como a ginecomastia além da carência em divulgação e a não realização do 
autoexame da mama em homens tendem a aumentar a sua mortalidade.O câncer de mama masculino ocor-
re na incidência de um caso para cada cem casos femininos. 
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RESUMO 
O Staphylococcus aureus é uma bactéria do grupo dos cocos gram-positivos que faz parte da microbiota humana, mas 
que pode provocar doenças que vão desde uma infecção simples, como espinhas e furúnculos, até as mais graves, 
como pneumonia, meningite, endocardite, síndrome do choque tóxico e septicemia, entre outras. Essa bactéria foi uma 
das primeiras a serem controladas com a descoberta dos antibióticos, mas, devido a sua enorme capacidade de adap-
tação e resistência, tornou-se uma das espécies de maior importância no quadro das infecções hospitalares e comunitá-
rias. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Staphylococcusaureus, Vancomicina. 

 

INTRODUÇÃO 
O Staphylococcus aureus é uma bactéria esférica, frequentemente encontrada na pele e nas fossas nasais 
de pessoas saudáveis. Esse microrganismo pode ser encontrado no ambiente de circulação do ser humano, 
sendo o próprio homem seu principal reservatório, além de estar presente em diversas partes do corpo, 
como fossas nasais, garganta, intestinos e pele. Desses sítios anatômicos, as narinas possuem o maior 
índice de colonização, cuja prevalência é de cerca de 40% na população adulta, podendo ser ainda maior 
dentro de hospitais, principalmente em berçários e unidades de terapia intensiva (Úteis), é rotina o isola-
mento de pacientes colonizados. O S. aureus também traz riscos para pacientes diabéticos e HIV-positivos, 
visto que pode causar diversos processos infecciosos, que variam desde infecções cutâneas crônicas (rela-
tivamente benignas) até infecções sistêmicas (potencialmente fatais) (LIMA, 2015). 
 

METODOLOGIA 
Mantenha as mãos limpas, seque-as com uma toalha descartável.Mantenha cortes, arranhões, ou feridas 
que tenham pus cobertos com curativo até curado, limpos e secos. Evitar o contato com feridas ou curativos 
de outras pessoas.Evite compartilhar objetos pessoais, como toalhas, panos, lâminas de barbear, roupas ou 
uniformes. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Os profissionais de saúde podem tratar muitos Staphylococcus aureus infecções de pele por drenagem do 
abscesso ou ferver e pode não precisar de usar antibióticos. Drenagem da pele furúnculos ou abscessos só 
deve ser feita por um profissional de saúde. Para ligeira a moderadas infecções da pele, incisão e drenagem 
por um prestador de cuidados de saúde é o tratamento de primeira linha. Antes de antibióticos de prescri-
ção, o seu provedor irá considerar o potencial de resistência aos antibióticos (SANTOS

, 
et.al. 2007).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Compete também aos profissionais de saúde instruírem os seus pacientes para que cumpram a posologia 
dos antibióticos receitados. O descaso com a dosagem e com o tempo de duração do tratamento, bem co-
mo sua interrupção, tem sido uma das maiores barreiras à cura das infecções causadas pe-
lo Staphylococcus aureus ou por qualquer outro agente infeccioso. É imprescindível também que a saúde 
pública e a pesquisa científica do país façam investimentos em campanhas e inovações tecnológicas visan-
do à educação da população e à descoberta (ou síntese) de novos e mais eficazes antibióticos e vacinas 
para combater, mais eficientemente, esses agentes infecciosos, principalmente os multirresistentes aos 
antimicrobianos. 
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RESUMO 
A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que utiliza técnicas seguras e indolores para formar imagens do corpo 
e tratar doenças. É única por revelar dados sobre a anatomia e a função dos órgãos, ao contrário da radiologia, que 
tipicamente mostra apenas a estrutura anatômica dos órgãos. É uma maneira de coletar informações diagnósticas que, 
de outra forma, não estariam disponíveis, requereriam cirurgia ou necessitariam de exames mais caros e dolorosos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Medicina Nuclear, Diagnóstico  

 

INTRODUÇÃO 
A Medicina Nuclear permite observar o estado fisiológico dos tecidos de forma não invasiva, através da 
marcação de moléculas participantes nesses processos fisiológicos com doses muito baixas de elementos 
radioativos (radiofármacos). Desta forma, a fisiologia de um determinado organismo pode ser imitada, for-
necendo, então, uma grande quantidade de aplicações deste método diagnóstico em patologias diversas 
tais como câncer, metástase, doenças do coração, dos rins, da tireoide, demências, dentre outras. 

 
METODOLOGIA 

De forma diversa a outros métodos de imagem, tais como ressonância ou tomografia, que fazem exames de 
segmentos específicos do corpo, a Medicina Nuclear é capaz de realizar exames de corpo inteiro numa 
única tomada, as chamadas “pesquisas de corpo inteiro”. Neste tipo de exame, pode –se utilizar diversos 
tipos de radiofármacos, os quais vão variar de acordo com a patologia a ser estudada. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Em medicina nuclear, diferentes elementos radioativos podem ser utilizados, como emissores de partículas 
alfa, beta e gama, de forma que a energia transportada seja preponderante para o diagnóstico de patologias 
em análise. A utilização da medicina nuclear dá suporte a formação de imagens das estruturas internas de 
pacientes em terapias permitindo o tratamento de algumas patologias (SEBASTIÃO, 2005). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O uso da radiação na medicina nos dias atuais já é uma realidade, apesar de muitos ainda pensar em utili-
zação como algo negativo, é evidente que os benefícios gerados pelo seu uso é significativamente maior 
que os malefícios causados. Na medicina nuclear o uso de radiação está fortemente ligado a buscar uma 
melhor qualidade de vida ao paciente, seja por geração de imagens que possibilitam a busca das efemeri-
dades ou seja pelo tratamento direto de doenças, como o câncer.  
.  
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RESUMO 
Radiação é uma forma de energia, emitida por uma fonte, e que se propaga de um ponto a outro sob a forma de partícu-
las com ou sem carga elétrica, ou ainda sob a forma de ondas eletromagnéticas. Elas podem ser classificadas em radi-
ações ionizantes e não ionizantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Radiações, radiação ionizante, ondas eletromagnética 
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente as radiações possuem um papel importantíssimo para a humanidade. Suas aplicações são inú-
meras, seja na área científico-tecnológica, seja no cotidiano. As radiações são utilizadas tanto em comuni-
cações quanto em tratamentos ou diagnósticos médicos, mostrando-se uma ferramenta importantíssima 
para a humanidade.  

METODOLOGIA 
Radiações ionizantes são formas de energia (eletromagnética ou corpuscular) dotadas da capacidade de 
ionizar átomos ou moléculas. No nível atômico, a ionização afeta, principalmente, os elétrons das camadas 
mais externas que circundam o núcleo. Tendo em vista que justamente esses elétrons estão envolvidos nas 
ligações químicas de átomos em moléculas, não é de surpreender que o comportamento químico dos áto-
mos ou das moléculas, ambos alterados pela radiação, seja diferente de seu comportamento original. A 
remoção de elétrons pode provocar a quebra de uma molécula e seus fragmentos, dependendo da estabili-
dade química, podem se combinar, de algumas maneiras diferentes, com o material do meio circundante 
(HALLIDAY; et. al. 2010). 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Radiação corpuscular é a radiação constituída de um feixe energético de partículas, como, por exemplo, 
elétrons, pósitrons, prótons, nêutrons, mésons π, múons, dêuterons, partículas alfa etc. Algumas dessas 
partículas, tais como as partículas alfa, os elétrons e os pósitrons, são emitidas espontaneamente de nú-
cleos atômicos, em busca de maior estabilidade energética. Esse fenômeno é chamado desintegração ou 
decaimento nuclear, como resultado de tal emissão, o radionuclídeo pode se transformar em outro elemen-
to. O primeiro elemento é chamado elemento pai e o segundo, elemento filho.As ondas eletromagnéticas 
são constituídas de campos elétricos e magnéticos oscilantes que se propagam no vácuo com velocidade 
constante, no vácuo, igual à 3*10

8
 m/s, que é a velocidade da luz (OKUNO, 2007; OKUNO; et. al. 1982).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As radiações ionizantes são formas de energia que, devido à sua natureza, exigem cuidados específicos. 
Seu uso possibilita aplicações em diversas áreas da saúde e industrial. Através da mesma, o homem tem a 
capacidade de observar além do alcance dos olhos, podendo desvendar o interior do corpo humano e o 
interior da própria matéria. Mas como possui a capacidade de interferir nas ligações químicas da matéria, os 
organismo biológicos são os que mais sofrem com o seu mau uso, exigindo técnicas e procedimentos espe-
cíficos para o seu manuseio e aplicação. 
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RESUMO 
A medicina nuclear aplica materiais radioativos e técnicas de física nuclear na diagnose, no tratamento e no estudo de 
doenças. Devido à radiação emitida por tais materiais, se faz necessário o uso de proteção afim de evitar seus efeitos 
nocivos. Saber seus riscos e benefícios é de extrema importância para sua correta aplicação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Radioproteção, medicina nuclear, efeitos biológicos 

 

INTRODUÇÃO 
Tendo em vista os danos causados nos seres vivos pela exposição à radiação, tornou-se necessário esta-
belecer meios de proteção aos que trabalham com radiação e aos pacientes que se beneficiam das aplica-
ções médicas da radiação ionizante (OKUNO; et. al. 1986). 

 

METODOLOGIA 
Foi realizado o levantamento bibliográfico na própria instituição, além da escolha de artigos científicos da 
área encontrados na rede. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A medicina nuclear é uma especialidade médica que se utiliza de fontes de radiação ionizante não seladas 
(fontes abertas) para fins diagnósticos e terapêuticos. No entanto, a energia liberada pela radiação, ao pas-
sar pelo Existem, portanto, efeitos biológicos da radiação que se manifestam a curto e a longo prazo.São 
efeitos observáveis em apenas horas, dias ou semanas após a exposição do indivíduo à radiação. Esses 
efeitos estão geralmente associados a altas doses de radiação, recebidas por grande área do corpo, num 
curto intervalo de tempo. Dependendo da dose de radiação recebida, o resultado final pode ser letal.Esses 
efeitos podem surgir de altas doses num curto intervalo de tempo. Podem ser subdivididos em efeitos gené-
ticos, mutações nas células reprodutoras, e efeitos somáticos, afetam diretamente o indivíduo e não são 
transmitidos à gerações futuras (MACHADO, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A aplicação da radiação ionizante na medicina mostrou-se uma ferramenta valiosa, tanto na pesquisa médi-
ca quanto no diagnóstico e tratamento de algumas enfermidade. Porém, não deixa de ser uma relação de 
custo-benefício que só o torna vantajoso mediante a correta aplicação dos princípios de radioproteção. 
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RESUMO 

Em novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen, durante experiência com raios catódicos, descobriu 
os raios x, acredita-se que Roentgen teria utilizado a letra “x” por tratar-se de um tipo de radiação desconhecida. Os 
raios x são obtidos através da energia eletromagnética de ondas muito curtas e são capazes de atravessar objetos 
poucos densos e serem absorvidos por objetos de densidades mais altas. Os primeiros aparelhos de raios x não eram 
tão eficientes para gerar imagens com qualidade e os profissionais que operavam esses equipamentos não sabiam dos 
efeitos que as radiações ionizantes podiam provocar ao corpo humano.  
 
PALAVRAS–CHAVE: Descoberta, Rios x, Aparelhos. 

 

INTRODUÇÃO 
Os raios-x foram descobertos em 08 de novembro de 1985 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen na 
Alemanha, quando ele estudava os fenômenos de luminescência em tubos de raios catódicos, após várias 
experiências, conseguiu a primeira imagem radiográfica que revelou a estrutura óssea da Mão de sua espo-
sa Anna Bertha Ludwing Roentgen. São obtidos através de energia eletromagnética de ondas curtas capa-
zes de atravessar objetos poucos densos e serem absorvidos por objetos de densidades mais altas. A pri-
meira radiografia em público foi feita no dia 26 de janeiro de 1896 em uma palestra na sociedade de física 
de Wurzburg, radiografou-se a mão do famoso anatomista Albert Von Kolliker, assim os raios foram chama-
dos de “raios Roentgen”, não apenas homenagem ao descobridor, mas pelo fato dele ter explicado os no-
vos raios e descrevendo muitas de suas propriedades, assim a radiação deixava de ser desconhecida à 
população. Em fevereiro de1896 Roentgen realizou uma radiografia de um braço fraturado e enviou ao Briti-
sh Medical Journal para provar o extraordinário poder diagnóstico de sua descoberta. Em 1901 ganhou o 
prêmio Nobel de física (OKUNO, 2007).  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
No Brasil o primeiro aparelho de raios-x chegou em 1897, foi trazido pelo médico Jose Carlos Ferreira Pires 
para a cidade de Formiga/MG, foi fabricado sob a supervisão direta do próprio Roentgen, Utilizavam motor a 
gasolina que funcionava como gerador para funcionar o aparelho, pois na cidade não havia energia elétrica. 
A primeira radiografia feita por Pires foi em 1989, de um corpo estranho da mão do ministro Lauro Miller, 
que foi um dos primeiros pacientes de Pires. Com o passar do tempo os aparelhos foram evoluindo, tornan-
do muito mais rápidas as aquisições de imagens do que nas décadas de 70 e 80, assim evitando repetições 
de exames e doses exageradas de radiação. Em fevereiro de1896 Roentgen realizou uma radiografia de 
um braço fraturado e enviou ao British Medical Journal para provar o extraordinário poder diagnostico de 
sua descoberta. Em 1901 ganhou o prêmio Nobel de física (OKUNO, et. al. 1982). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A descoberta dos raios x teve influência direta na evolução da medicina, pois possibilitou o estudo das es-
truturas ósseas do corpo humano antes não observadas. O surgimento de novas tecnologias foi extrema-
mente importante para a modernização e desenvolvimento de equipamentos de radiodiagnósticos, em es-
pecial os aparelhos de raios x, tornando possível a aquisição de imagens de forma mais rápida e com me-
lhor qualidade, evitando a exposição de pacientes a altas doses de radiação, e possibilitando ao profissional 
realizar ajustes na imagem quando necessário, tornando possível maior precisão no diagnóstico médico. 
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RESUMO 
A Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner (1985) é uma alternativa para o conceito de inteligência como 
uma capacidade inata, geral e única, que permite aos indivíduos uma performance, maior ou menor, em qualquer área 
de atuação. O objetivo do presente trabalho é dissertar sobre a teoria de Gardner e descrever brevemente cada uma 
das habilidades individuais intelectuais descritas pelos mesmos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Habilidades, Avaliação. 

 
INTRODUÇÃO 

A noção de cultura é básica para a Teoria das Inteligências Múltiplas. Com a sua definição de inteligência 
como a habilidade para resolver problemas ou criar produtos que são significativos em um ou mais ambien-
tes culturais, Gardner sugere que alguns talentos só se desenvolvem porque são valorizados pelo ambiente. 
Ele afirma que cada cultura valoriza certos talentos, que devem ser dominados por uma quantidade de indi-
víduos e, depois, passados para a geração seguinte.  Acredita-se, hoje, que o sistema nervoso seja alta-
mente diferenciado e que diferentes centros neurais processem diferentes tipos de informação (Gardner, 
1987). 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Embora estas inteligências sejam, até certo ponto, independentes uma das outras, elas raramente funcio-
nam isoladamente. A seguir serão relacionadas, as inteligências descritas por Gardner: 
Inteligência linguística - É a habilidade para usar a linguagem para convencer, agradar, estimular ou 
transmitir ideias. Em crianças, esta habilidade se manifesta através da capacidade para contar histórias 
originais ou para relatar, com precisão, experiências vividas; Inteligência musical - Esta inteligência se 
manifesta através de uma habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça musical. A criança pe-
quena com habilidade musical especial percebe desde cedo diferentes sons no seu ambiente; Inteligência 
lógico-matemática - É a habilidade para explorar relações, categorias e padrões, através da manipulação 
de objetos ou símbolos, e para experimentar de forma controlada; é a habilidade para lidar com séries de 
raciocínios, para reconhecer problemas e resolvê-los. É a inteligência característica de matemáticos e cien-
tistas; Inteligência espacial - É a habilidade para manipular formas ou objetos mentalmente e, a partir das 
percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição, numa representação visual ou espacial; Inteli-
gência cinestésica - É a habilidade para usar a coordenação grossa ou fina em esportes, artes cênicas ou 
plásticas no controle dos movimentos do corpo e na manipulação de objetos com destreza. Inteligência 
interpessoal - Esta inteligência pode ser descrita como uma habilidade pare entender e responder adequa-
damente a humores, temperamentos motivações e desejos de outras pessoas; Inteligência intrapessoal - 
Esta inteligência é o correlativo interno da inteligência interpessoal, isto é, a habilidade para ter acesso aos 
próprios sentimentos, sonhos e ideias, para discriminá-los e lançar mão deles na solução de problemas 
pessoais (GARDNER, 1987; GARDNER, et. al. 1989).   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A teoria de Gardner apresenta alternativas para algumas práticas educacionais atuais, oferecendo uma 
base para: (a) o desenvolvimento de avaliações que sejam adequadas às diversas habilidades humanas ( 
(b) uma educação centrada na criança com currículos específicos para cada área do saber (c) um ambiente 
educacional mais amplo e variado, e que dependa menos do desenvolvimento exclusivo da linguagem e da 
lógica. 
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CONSIDERAÇÕES E PROPOSTAS DA ONU SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 
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Danila; SANTOS, Maria Eduarda Leite dos; SILVA, Adryélen Leite da. Discentes do curso Serviço 
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RESUMO 

Estudo bibliográfico com objetivo de apresentar algumas propostas de projeto que são desenvolvidas com apoio da 
ONU, como alternativa a proteção e as punições mais severas para os agressores, e o fim da violência contra as mulhe-
res e meninas. O fato é considerado como uma grave violação dos direitos humanos, seu impacto varia entre conse-
qüência física, sexuais e mentais para mulheres e meninas, incluindo morte.  
 
PALAVRAS-CHAVE: violência, mulher, projetos, meninas 

INTRODUÇÃO 
Constata-se aumento da violência contra mulheres adultas e meninas em diversos países. A Organização 
das Nações Unidas (ONU) realizou levantamento entre os países filiados e a partir dos dados levantados, 
empreendeu iniciativas e projetos para prevenção e eliminação dessa forma de violência. O objetivo desse 
estudo é discutir alguns dados e conhecer propostas e projetos desenvolvidos com apoio da ONU no Brasil.  
 

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfico e documental, utilizando os sites ONU mulher, Fundação Perseu Abramo e Instituto 
Patrícia Galvão para levantamento de conteúdo e dados.     
 

DISCUSSÕES 
A população feminina no Brasil, ultrapassou 103 milhões em 2014. Pesquisa da Fundação Perseu Abramo 
de 2010, aponta que uma em cada cinco mulheres considera já ter sofrido algum tipo de violência cometida 
pelo sexo masculino. Estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e publicado em 2002, 
sobre a saúde da mulher e violência doméstica contra a mulher em parceria com vários países, verifica-se 
que são diversas as formas e tipos de violência de gênero e ocorrem de maneira combinada. A ONU Mulhe-
res busca incentivar e disponibilizar tecnologias de informação para aumentar o acesso à informação sobre 
direitos e serviços, bem como a aplicação de uma metodologia para medir a tolerância institucional ao se-
xismo e racismo nas instituições que fazem parte da rede de prestadores de serviços. A iniciativa abre a 
possibilidade para abordar também, a violência obstétrica. Apoiará a produção de dados e estatísticas na-
cionais, incluindo um estudo sobre feminicídio dando visibilidade a temática e articulando argumentos a 
favor da sua tipificação no Código Penal. No Rio de Janeiro, em parceria com a ONU-Habitat e UNICEF, irá 
promover o acesso de mulheres e meninas a serviços de qualidade e de auditoria social sobre políticas e 
orçamentos municipais. Por fim, a ONU Mulheres pretende desenvolver um modelo de serviços culturalmen-
te apropriado à mulheres e meninas indígenas, com base nas experiências de outros países.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível concluir que acabar com a violência contra mulheres é um desafio à ser enfrentado pela socie-
dade, havendo necessidade de criação de banco de dados internacional e nacional para o monitoramento 
das ocorrências, dada a importância desse assunto. A violência contra as mulheres afeta negativamente o 
bem-estar geral e as impede de participar plenamente na sociedade, é negativa tanto para as mulheres 
quanto as suas famílias, comunidade e o país em geral, com enormes custos a todos.  
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RESUMO 
Trabalho tem por finalidade discutir a violência contra mulher, considerando as diversas formas de se expressar, entre 
elas a Violência Sexual, ocorrência esta que vem crescendo.  Milhares de mulheres de todas as idades estão sendo 
vitimada, no Brasil e no mundo. Esse tipo de violência causa vários danos à mulher como psicológico, físico, social, 
intelectual, moral e entre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mulher, Lei Maria da Penha, Violência Sexual, Cultura do Estupro 

 

INTRODUÇÃO 
Com a promulgação da Lei Maria da Penha houve um avanço significativo na luta contra o abuso de poder 
de gênero referente a violência sexual, utilizando mecanismos que asseguram a prevenção e o direito da 
vítima, além de sua proteção e de sua família. Dados informam crescimento de crimes e violação dos direi-
tos da mulher, demonstrando comportamentos que reforçam a cultura do estupro (CRISTALDO, 2016; YA-
MAMOTO, 2016). 
   

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfico e documental, baseado na Lei Maria da Penha e dados disponibilizados pela Secretaria 
de Segurança Pública de São Paulo.  

DISCUSSÕES 
A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência contra mulheres, porem, não o suficiente para 
suprimi-la definitivamente. Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) informa que de janeiro a agos-
to/2016 foram registrados em São José do Rio Preto, 82 estupros, considerados pelas autoridades como 
uma onda de atentados contra direitos e liberdade. A cultura do estupro é perceptível em nossa sociedade, 
vário são os fatores que contribuem a ampliação da violência de características sexual. A mídia responsável 
por influenciar comportamentos e opiniões por meio das propagandas e conteúdos diversos, por vezes, 
desvaloriza a figura feminina e estimula a virilidade masculina. O preconceito é um sentimento hostil que 
poderá induzir os agressores ou até estimular comportamentos. Pode-se inferir que dessa maneira estimula-
se o homem a sentir-se superior, e por meio da força, comete a violência. Estupro é um crime cujo sujeito 
ativo, aquele que comete o ato do estupro, só pode ser o homem, na condição de cônjuge, companheiro, 
namorado, conhecidos ou desconhecido. O não consentimento por parte da mulher demonstra que ela não 
é objeto sexual e pode opor-se aos desejos de outros para relações sexuais. Consideramos o aumento dos 
casos de estupro demonstra que a leis e a justiça não estão sendo suficientes para proteção aos direitos 
das mulheres, nem tão pouco a sua prevenção, descritas nas diretrizes da Lei Maria da Penha.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Percebe-se que a cultura do estupro e a violência sexual são parte do nosso cotidiano. Não aceitar e repu-
diar essa forma de violência e das alternativas para a mudança de comportamento. Estupro é crime, afeta 
os direitos legais e morais das vitima e sua família. Lutar pelo cumprimento da lei e o fim dos crimes de 
estupro contra as mulheres é imprescindível.  
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REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE E GÊNERO  
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ALMEIDA, Denise Beatriz Rack de. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO.  
 
 

RESUMO 
Os estudos sob gênero busca romper com o determinismo biológico expresso por meio do sexos, das relações e papeis 
sociais, orientação sexual e identidades. Iniciada na década de 1960, discussão desnvolvida também nos movimentos  
sociais acompanhando o desenvolvimento. Atualmente caracteriza-se como imprescindível à compreensão das diferen-
ças, respeito e convivência social.    
 
PALAVRAS-CHAVES: Gênero, Identidade, Orientação.   

 
 

INTRODUÇÃO 
O objetivo geral deste estudo foi conhecer sobre as discussões que envolvem as temáticas, gênero e identi-
dade, considerando as possibilidades de efetivação de direitos a convivência respeitosa entre as diferenças 
(GROSSI, 2016).  

 

METODOLOGIA 
Levantamento bibliográfico por meio de artigos e livro que tratam sobre a questão da Identidade e Gênero. 
 

DISCUSSÕES 
As discussões sobre gênero iniciaram em meados dos anos 1960 com os movimentos libertários e revolu-
cionários. No Brasil, nos movimentos contra a ditadura militar, que contavam com a participação das mulhe-
res e que, mesmo militando em pé de igualdade sempre assumiam papeis secundários. A partir desse pen-
samento, surge os primeiros movimentos feministas, com discussões importantíssimas, tais como, o uso da 
pílula anticoncepcional e a virgindade enquanto valor essencial para o casamento. Essas discussões se 
ampliam com os primeiros movimentos Gays até a formação do movimento LGBT. Para entendermos o que 
é gênero e identidade, devemos pensar cada individuo com três características. Gênero é como a pessoa 
nasce. Os homens com o aparelho reprodutor masculino, mulheres com o aparelho reprodutor feminino. 
Identidade é como as pessoas se reconhecem, podendo nascer homem e se ver como mulher, ou vice ver-
sa. Orientação é por quem a pessoa se sente atraída, exemplo: ele nasce homem se sabe homem e gosta 
de mulher, ela nasce mulher se sabe mulher e gosta de homem, essa seria a forma padrão o que não quer 
dizer que as outras formas sejam erradas, apenas diferentes. Pode-se exemplificar considerando uma situ-
ação em que: ele nasce homem se sabe homem e gosta de homem; ele nasce homem se sabe mulher e 
gosta de homem; ele nasce homem se sabe mulher e gosta de mulher. Já  para uma pessoa trans a identi-
dade sexual não esta de acordo com o sexo biológico, o termo trás a idéia de identidade transtornada ou 
alterada. Coloca-se como necessária a desconstrução de uma ideologia cisgênero, quando as pessoas se 
identificam apenas com o gênero que lhes foram atribuídos no nascimento, em que meninos gostam de azul 
são fortes e brincam de carrinho, meninas gostam de rosa, são delicadas e brincam de bonecas e casinha, 
superando assim, uma definição de papéis e identidade pré-estabelecida.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo de gênero rompeu com o determinismo biológico, possibilitou a análise e o entendimento das di-
versas formas de identidades e comportamentos. Coloca-se como necessária a desconstrução de uma i-
deologia cisgênero, que contribuiria para melhorar o convívio social, no qual as diferenças não seriam um 
problema seriam aceitas naturalmente. O que está em questão não é gostar, mas, entender, respeitar e 
aceitar as diferenças.  
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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR. 
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RESUMO 
O estudo bibliográfico sobre o terceiro setor, com vistas à reflexão sobre o planejamento estratégico e a função desse 
setor na administração de recursos financeiros repassados pelo Estado. Discussão sobre a necessidade de aprimora-
mento de métodos, metodologias e ações conjugadas aos objetivos dos profissionais das organizações, na perspectiva 
interdisciplinar.   
 
PALAVRAS CHAVE: Terceiro Setor; Planejamento, Políticas Sociais  

 

INTRODUÇÃO 
O objetivo desse estudo foi caracterizar o terceiro setor como executor de serviços e políticas públicas pac-
tuado com Estado, por meio de recursos financeiros e a necessidade de planejamento estratégico (BAP-
TISTA, 2007).  
 

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfico respalda-se na análise teórica sobre a especificidade do terceiro setor e planejamento 
estratégico como alternativa de trabalho em equipe.    

 

DISCUSSÕES 
No Brasil, no período da década de 1990 consta-se uma forte evolução e expansão do terceiro setor, bem 
como suas bases de organização que antes se dedicava à caridade e filantropia. A multiplicação de ONG‟s, 
OSCIP, Institutos e Fundações no país foi expressiva. Inicialmente criadas para prestar serviços ao público 
em áreas como saúde, educação, cultura, direitos civis, moradia, proteção ao meio ambiente e desenvolvi-
mento das pessoas, entre outras, foi transformada, em sua maioria, prestador de serviço para o Estado, no 
atendimento de suas necessidades, por meio de convênios à prestação de serviços e execução das políti-
cas públicas. Possuem natureza privada e finalidade pública, podem receber recursos financeiros federal, 
estadual, municipal e internacional, para a execução de serviços. Não podem objetivar a lucratividade, nem 
perder de vista a dimensão do humano e a dimensão sociocultural, buscando uma administração com mé-
todos atuais, eficientes, transparentes para o gerenciamento dos recursos. O aperfeiçoamento no planeja-
mento no terceiro setor ocorre pelo desenvolvimento das legislações pertinentes, bem como as contribui-
ções dos profissionais que trabalham nessa área, tais como, assistentes sociais, administradores, contabilis-
tas e administrativos, dirigentes e gestores das organizações. Planejamento estratégico pode ser conside-
rado como o processo no qual se analisa uma organização de diversos ângulos, para a definição de diretri-
zes as quais possam ser mensuradas e avaliadas, utilizando um plano estratégico para atingir objetivos. A 
gestão nessa perspectiva é dinâmica, concebendo as etapas de planejamento, execução, monitoramento, 
avaliação e ajustes. Considera-se a necessidade de um planejamento estratégico que leve em conta as 
decisões e ações em perspectiva de um projeto coletivo percebido por todos, definindo métodos, metodolo-
gias e práticas tomadas como referência por aqueles que queiram desenvolver esse processo (VOLTOLINI, 
2003; SIMÕES, 2010). 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O entendimento e amadurecimento da prática do planejamento estratégico pelas organizações do Terceiro 
Setor contribuem para responsabilidade na utilização de recursos públicos, superação das dificuldades, 
transparência na prestação de contas e efetividade de objetivos e metas estabelecidos pela equipe de tra-
balho ao atendimento das expressões da questão social. 
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RESUMO 
Em todos os registros da História notam-se poucas referências femininas, principalmente quando se trata de conquistas 
importantes para o país. Porém, isto não significa que estas conquistas não tiveram a participação da militância de mu-
lheres que enfrentaram barreiras sociais, culturais e morais para contribuir com esta luta. Um dos grandes acontecimen-
tos ocorridos no Brasil foi a ditadura militar, que instaurada em 1964 deu início a 21 anos de repressões, censuras, 
autoritarismo, intolerância, privação de direitos e nenhuma democracia. As mulheres tiveram um papel ímpar na luta 
para o enfrentamento ao golpe civil militar, pois trouxeram consigo a discussão de gênero a um cenário pouco habitado 
pela mulher até então: o cenário político. Muitos são os relatos de mulheres presas políticas no período ditatorial. Rela-
tos que expressam e trazem à tona a resistência destas mulheres e também nos possibilita recordar e reconhecer o seu 
papel fundamental no enfrentamento à ditadura.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres, Ditadura Militar, Resistência. 

 

 

INTRODUÇÃO 
A pesquisa terá como objetivo analisar a luta e resistência das mulheres em sua inserção na política no 
período da ditadura militar brasileira, considerando todo contexto da mulher na sociedade política (COL-
LING, 1997; MERLINO, 2010). 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e documental para construção do artigo e, posteriormente, será utilizada para elabo-
ração do trabalho de conclusão de curso em serviço social no ano de 2017.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A divisão de gênero entre feminino e masculino sempre foi caracterizada por atribuições na sociedade de 
forma hierarquizada. À mulher era destinado o ambiente privado, afazeres relacionados ao cuidado e prote-
ção, criação e educação dos filhos, cuidados com a casa e marido. Ao homem cabia a responsabilidade nos 
espaços públicos, principalmente relacionados ao poder, política, trabalho fora de casa e as relações inter-
pessoais. Essa divisão era considerada imutável e inviolável, sendo proibida a troca destes papéis. Trazer a 
discussão de gênero para o interior do período ditatorial nos permite compreender a história da conquista 
desses espaços pelas mulheres e reconhecer a imensa contribuição feminina na luta pela democracia, essa 
luta que significava também a sua migração do espaço privado para o espaço público e, principalmente, 
fazer valer a sua voz num país onde representam mais da metade da população. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O período histórico da ditadura militar, juntamente com a representatividade feminina na militância, precisam 
ser relembrados e debatidos devido à conjuntura e estrutura social em que vivemos atualmente. A resistên-
cia das mulheres no período ditatorial diante das repressões ainda persiste hoje em outras situações. Tal 
luta continua na resistência diária das mulheres a abusos, preconceitos, explorações, desigualdades, des-
respeitos, diminuições e perda constante de direitos. Suas conquistas precisam ser merecidamente relem-
bradas e valorizadas, bem como reforçar a defesa destes direitos.  
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RESUMO 
A sociedade ocidental capitalista moderna, fortemente marcada por uma cultura machista, designa à mulher o papel de 
função materna ou cuidadora do lar. A solidificação deste papel se dá sobre aspecto cultural, e sob forte influência das 
instituições culturais organizadas. Verificam-se claramente as relações assimétricas e desiguais entre homens e mulhe-
res nos diversos espaços da sociedade. Os movimentos feministas trouxeram grandes avanços para que este lugar 
fosse repensado e reorganizado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Relações de Gênero, Machismo, Construção Social, Papel Social. 

 
INTRODUÇÃO 

Dada a importância da participação da mulher na construção da sociedade e em todos os seus espaços, 
consideramos a necessidade de apresentar algumas reflexões sobre a temática, estabelecendo como obje-
tivo, esclarecer a naturalização das diferenças de gênero e a construção do papel social da mulher (SAFFI-
OTI, 1993; CISNE, 2012; BEAUVIOR, 2016). 
  

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica, realizada para a elaboração do pré-projeto de pesquisa do trabalho de 

conclusão do curso de Serviço Social. Para a reflexão e elaboração desse estudo utilizamos as obras de 
Heleieth Saffioti, Simone de Beauvior e Mirla Cisne como referencial.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O papel social de cada indivíduo é construído historicamente dentro de cada sociedade, com expec-

tativa do seu cumprimento em detrimento do sexo biológico. A sociedade ocidental capitalista moderna, 
fortemente marcada por uma cultura machista, designa à mulher o papel de mãe e dona de casa. Com os 
avanços dos movimentos feministas, esse lugar tem sido repensado e reorganizado, mas ainda não supe-
rado, por homens e mulheres. A cultura machista está intimamente ligada à influência dos ideais judaico-
cristãos, que associam a figura da mulher ao pecado e à corrupção do homem. A história bíblica de Adão e 
Eva, mesmo sendo considerada como uma metáfora apresenta a idéia na qual, o homem dá origem à mu-
lher, portanto a existência da última está subordinada à vontade do primeiro. Cria-se, assim, a figura de uma 
mulher dependente do homem, característica tão própria da sociedade patriarcal e sexista. A herança cultu-
ral do machismo e patriarcado impactam na vida das mulheres, a desvalorização da mulher é reforçada nas 
diversas instituições com as quais nos relacionamos tais como:Família, Estado, igreja,mídia, entre outras.
 O século XIX foi marcado por muitos avanços e conquistas das mulheres, mas o discursos machis-
tas com resquícios de opressões ainda permanecem. O movimento feminista das décadas de 1970/80 de-
nunciavam as desigualdades entre homens e mulheres justificadas pela diferença biológica, marco à desna-
turalização das desigualdades trazendo propostas de emancipação feminina, pautando-se na relação de 
dominação masculina em vários aspectos, com o questionamento sobre os direitos. Os padrões e modelos 
pré-estabelecidos têm mudado, presenciamos uma reestruturação dos papéis sociais de homens e mulhe-
res. Mesmo assim, não o suficiente para efetivar uma equidade de direitos entre os sexos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A desigualdade de gênero é o resultado de uma sociedade fundada no patriarcalismo, machismo que inferi-
oriza e mulher, assume posturas que focalizam o sexismo como desigualdade natural , consolidam e perpe-
tuam a desigualdade entre homens e mulheres. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: A CULTURA DO ESTUPRO  
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RESUMO 
O Brasil é considerado um dos países mais perigoso para as mulheres, segundo dados do Mapa da Violência. Em 2014, 
o SUS atendeu a 23.630 mulheres vítimas de violência sexual. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, regis-
trou em 2015 cerca de 10 casos de violência sexual por dia, com aumento de 165,27% de estupros em relação ao le-
vantamento anterior. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são ainda mais graves, acredita-se que possam 
ter ocorrido entre 136 mil e 476 mil casos de estupro no Brasil em 2014, uma mulher estuprada a cada 11 minutos no 
país. O problema precisa ser combatido não só em momentos de intensos debates, quando surgem casos que chocam 
pela violência e divulgação, mas na raiz da sociedade, no desenvolvimento de cidadãos em relação à igualdade de 
gênero, a educação pode formar sujeitos que constroem relações mais, igualitárias.  
 
PALAVRA-CHAVE: Estupro - Feminismo - Machismo - Igualdade 

  

INTRODUÇÃO  

O objetivo deste trabalho é retratar o cenário e identificar as questões sobre o tema. Sustentando as discus-
sões com base nas lutas dos movimentos feministas pela igualdade gênero. A cultura do estupro é um ter-
mo usado para abordar as maneiras que a sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e naturaliza o 
comportamento sexual violento dos homens (WAISELFISZ, 2015).  

 

 METODOLOGIA  
Resumo desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas e documentais sobre o tema e pesquisa na 
internet em sites acadêmicos.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O país tem desde 2006 uma rede de enfrentamento à violência contra mulher, um projeto que é justificado  
pela Lei Maria da Penha, dados e políticas públicas para este setor. É papel fundamental do Estado garan-
tir, apoiar e respeitar os direitos das mulheres, fruto da lutas e reivindicações dos movimentos feministas. O 
difícil contexto em que estamos, com alguns retrocessos, mas com discussões e ações  acerca da cultura 
do estupro, poderá ser identificado de maneira mais clara, o machismo enraizado no cotidiano. Verifica-se 
em pequenas atitudes preconceituosas, com crítica ao comportamento das mulheres, afirmação dos estere-
ótipos e até na divisão das tarefas domésticas.  A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, registrou 
em 2015 cerca de 10 casos de violência sexual por dia, com aumento de 165,27% de estupros em relação 
ao levantamento anterior. Números do 9º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são ainda mais 
graves, acredita-se que possam ter ocorrido entre 136 mil e 476 mil casos de estupro no Brasil em 2014, o 
que significa uma mulher estuprada a cada 11 minutos no país. A violência sexual contra a mulher naturali-
zada, culpabiliza a vítima com conseqüências evidentes de machismo e sexismo, que estimulam esta a-
gressões sexuais. O estupro causa seqüelas, pois fere os direitos humanos e em especial os direitos das 
mulheres, se naturalizando as diversas formas de violência associadas à sexualidade da mulher, principal-
mente, o direito ao próprio corpo e a seus desejos. O apoio do Estado no atendimento às vítimas parecem 
insuficiente. A conduta jurídica, por vezes, está impregnada de preconceitos e discriminações, ao contrário 
de punir o agressor, questiona comportamentos e atitudes da mulher como se ela tivesse culpa pela violên-
cia que sofreu.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A cultura do estupro se reproduz nos lares, na mídia, na linguagem, etc. Há necessidade de construção de 
uma nova cultura, com mobilização e combate, não só em momentos de intensos debates, como quando 
surgem casos que chocam ou pela divulgação, mas na formação da sociedade, no desenvolvimento dos 
cidadãos mais conscientes, formando sujeitos que constroem relações mais igualitárias. Uma educação não 
sexista capaz de enfrentar o problema da violência de gênero. 
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REFLEXÕES SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA  
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                                                                   RESUMO 
Pesquisa bibliográfica e documental para refletir sobre o Programa Bolsa Família e o monitoramento das condicionali-
dades. O Programa tem o objetivo de promover mudanças na área social, com objetivo de beneficiar as famílias em 
situação de pobreza ou extrema pobreza. Compreensão de alguns procedimentos referentes a descumprimento de 
condicionalidades, monitoramento, controle social, fiscalização e estratégias de acompanhamento .   
 
PALAVRAS-CHAVE: Bolsa Família, Condicionalidades, Focalização. 

 

INTRODUÇÃO 
O trabalho teve o Programa Bolsa Família como referência teórica para analisar o enfrentamento dos bene-
ficiários diante as condicionalidades impostas, com a intenção de racionalizar e fortalecer as ações para o 
combate à pobreza. O propósito é desenvolver uma ação conjunta entre Estado e sociedade, tendo como 
eixo central o compartilhamento de responsabilidades, com vistas a aumentar o nível da eficácia e efetivida-
de do programa (SILVA, 2014; SOUZA, 2016). 
 

METODOLOGIA 
Atividade proposta pela disciplina de pesquisa do curso de Serviço Social, realizada por meio de levanta-
mento bibliográfico e documental, utilizando como fonte de pesquisa o site Ministério de Desenvolvimento 
Social e Agrário, artigos e livros. 
 

DISCUSSÃO 
O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado em 2003 pelo governo Lula, unificando a Bolsa Escola, o Auxílio 
Gás e o Cartão Alimentação, programas implantados no governo FHC. Atua como programa de transferên-
cia direta de renda com condicionalidades, tem a capacidade de integrar e articular várias políticas sociais a 
fim de viabilizar e estimular o desenvolvimento das famílias contribuindo à superação das situações de vul-
nerabilidade e pobreza. Como impacto efetivo evidencia-se o acesso a direitos básicos e as oportunidades 
de trabalho e de empreendedorismo. O ministério do desenvolvimento social e agrário (MDSA) é o respon-
sável pela sistematização dos resultados do acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família rea-
lizado no centros de referência de assistência social (CRAS), e processados no sistema de condicionalida-
des do programa bolsa família (Sicon). O MDSA identifica as famílias em situação de descumprimento de 
condicionalidades, ou seja, aquelas que têm um ou mais integrantes que deixaram de cumprir os compro-
missos assumidos nas áreas de saúde ou educação, tais como, os estudantes com baixa frequência esco-
lar, as crianças com calendário de vacinação e acompanhamento do crescimento desatualizado e as ges-
tantes que não realizaram o pré-natal. Sinalizada a gestão municipal que os cidadãos estão com dificulda-
des de acessar os serviços, podendo significar um indício de que a família se encontram em situação de 
vulnerabilidade e risco social, necessitando de acompanhamento dos profissionais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Programa visa beneficiar somente famílias em situação de extrema pobreza. O fato de o Programa pos-
suir condicionalidades, no qual as famílias precisam estar dentro delas para participarem, faz com que não 
alcancem toda a população. O Estado ao efetivar um direito, acaba também por onerá-lo quando o cidadão 
por algum motivo não consegue cumprir com os compromissos assumidos, por vezes, independente de sua 
vontade. 
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RESUMO 

Estudo apresenta a proposta parcial do pré-projeto de conclusão de curso em serviço social, com o qual se pretende 
discutir a temática do alcoolismo como doença que causa dependência, com recorte para o universo feminino. Pesqui-
sas em saúde apontam aumento do contingente feminino que consomem bebidas alcoólicas com maior freqüência, 
sendo esta, umas das causas de dependência entre as mulheres. As conseqüências e preconceitos são inúmeros, 
entretanto, são escassos os estudos na área, se comparado aos trabalhos com a população masculina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero, Etilismo, Alcoolismo, Mulher  

  

INTRODUÇÃO 
O propósito desse estudo foi realizar aproximação sobre a temática do consumo e dependência de álcool 
no público feminino. Esse foi o tema escolhido para a construção do pré projeto de pesquisa, que será de-
senvolvido no trabalho de conclusão de curso em serviço social. Para esse estudo o objetivo foi discutir o 
etilismo no público feminino e as políticas públicas e serviços disponíveis a prevenção e tratamento (CE-
SAR, 2016).  
 

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfico e documental sobre o alcoolismo entre mulheres, elaborado na disciplina de Pesquisa 
Social II, para construção do pré-projeto de trabalho de conclusão de curso. A técnica utilizada foi o trabalho 
em grupo com leitura de artigos e livros e pesquisa em sites especializados.  
 

       FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo a Organização Mundial de Saúde o alcoolismo é uma doença de difícil compreensão, em parte 
considerável da população. A doença é associada à falta de responsabilidade, busca de status e interação 
social, diversão, entre outros. Estudos revelam que algumas pessoas têm predisposição desde o nascimen-
to e reagem quando da ingestão de álcool. Porém, só desenvolverá esta doença, se entrarem em contato 
com bebidas alcoólicas constantemente, situação que poderá causar dependência. Dados do Centro de 
Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), demonstram que, se comparada ao do homem, as mulheres são 
mais vulneráveis aos efeitos da substância em decorrência da composição biológica, os efeitos são rápidos 
e duradouros com baixa ingestão da substância e apresentam maior possibilidade se elevação dos ris-
cos.Constata-se que as campanhas de prevenção, não apresentam, especificamente, a situação da mulher 
etilista, da mesma maneira que não existe ou com pouca divulgação, programa especializado para o trata-
mento. Observa-se também, que são escassos os equipamentos e serviços disponíveis para o atendimento 
à mulher. Clinicas para dependentes de álcool e outras drogas, na região noroeste do Estado de São Paulo, 
são duas, e com a mesma finalidade e destinadas ao sexo masculino, são várias na mesma região. Refe-
rente as estratégias de políticas públicas para situação em questão, não encontramos nenhum programa 
específico.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Na construção do pré-projeto foi possível constatar que o etilismo entre as mulheres, deve ser tratado como 
doença apontando para uma construção sócio-histórica e cultural do conceito de alcoolismo. As políticas 
públicas e os serviços disponíveis não estão levando em conta a questão de gênero, fundamental à discus-
são, formulação e implantação de serviços. Não foi possível encontrar muitos estudos disponíveis sobre o 
tema, por isso, optamos em contribuir com a reflexão sobre o alcoolismo e as implicações na saúde da mu-
lher, considerando-o como importante a formação em serviço social.  
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RESUMO 
Estudo bibliográfico e documental baseado no decreto lei nº 8.086 de 30 de agosto de 2013. Objetivo central foi apre-
sentar as diretrizes que norteiam o programa mulher, viver sem violência, dada a sua importância tornou-se programa 
de governo. Apresenta a articulação entre serviços e políticas públicas, justiça e segurança pública, geração de trabalho 
e renda e autonomia financeira. Mesmo com avanços conquistados com a lei Maria da Penha há necessidade de criar 
serviços públicos que possam de fato assegurar direitos e proteção afiançada pelo Estado e referendados pela socieda-
de.    
  
PALAVRAS-CHAVES: Mulher, Violência contra a mulher, Programa mulher, viver sem violência.   
 

INTRODUÇÃO 
Objetivo geral deste estudo é apresentar o Programa mulher, viver sem violência e conhecer as estratégias 
construídas para articulação da rede de proteção a mulher vítima de violência (BRASIL, 2014).  
 

METODOLOGIA 
O material elaborado nesse estudo é fruto dos levantamentos realizados na disciplina de Pesquisa Social II 
para a elaboração do pré-projeto de trabalho de conclusão do curso de serviço social. Para elaboração des-
te estudo utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, tendo por referência o Decreto nº8.086 de 30 de 
agosto de 2013. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O programa “Mulher, viver sem violência” foi criado em março de 2013 por meio do decreto presidencial em 
Programa de Governo. Consiste em integrar e ampliar serviços públicos já existentes para as mulheres 
vítimas de violência com a articulação dos atendimentos especializados nas áreas da saúde, justiça, segu-
rança pública, rede socioassistencial e promoção da autonomia financeira. O programa esta estruturado em 
seis eixos de ação concebidos com as seguintes temáticas: Implementação da Casa da Mulher Brasileira; 

 Ampliação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180; Organização e humanização do atendimento às 
vítimas de violência sexual;  Implantação e Manutenção dos Centros de Atendimento às Mulheres nas regiões de 
fronteira seca; Campanhas continuadas de conscientização; Unidades Móveis para atendimento a mulheres em 
situação de violência no campo e na floresta. Destaca-se a necessidade de parceria entre União, Estados, Muni-

cípio, entidades do terceiro setor para implantação e manutenção do atendimento ofertado   nas Casas da Mu-
lher Brasileira e os Centros de Atendimento às Mulheres nas Regiões de Fronteiras Secas. Os serviços que 
devem ser disponibilizados englobam atendimento psicossocial, alojamento de passagem, auxílio e promo-
ção da autonomia econômica, de geração de trabalho, emprego e renda; integração com serviços da rede 
de saúde e socioassistencial, presença de órgãos públicos voltados para as mulheres, como as Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher, os Juizados e Varas Especializados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, as Promotorias Públicas Especializadas da Mulher e as Defensorias Públicas Es-
pecializadas da Mulher. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Consideramos uma conquista o reconhecimento da integralidade das ações e serviços, pois sem elas, não é 
possível prevenir e efetivar ações de proteção as situações de violência contra mulher. A capacitação para 
autonomia econômica e financeira chama atenção, por ser um dos principais fatores que corroboram aos 
indicadores da manutenção da violência a que são submetidas as mulheres brasileiras.   
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RESUMO 
O tema proposto reflete sobre a relação do Serviço Social com a Cultura, contextualizando o Rap como uma expressão 
artística que possibilita a quebra de preconceito e, também, corrobora para desenvolver processos reflexivos junto à 
população atendida em suas violações de direitos. Entendemos que, independente do gênero musical, a música tam-
bém é um facilitador de comunicação, e se buscarmos na história essa era a forma de comunicação utilizada pelos 
escravos negros para expressar as precárias condições que vivenciavam, mesmo que a maioria não possuía conheci-
mento da língua falada em tal país, assim, a música era uma tradição oral passada de geração a geração. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social, Rap, ética, cultura. 

 

INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a importância do Rap como expressão artística e cultural 
para o Serviço Social, no âmbito do trabalho e da formação profissional, buscando identificar as concepções 
dos Assistentes Sociais e estudantes de Serviço Social sobre o Rap e articulando-o como expressão artísti-
ca e no enfrentamento das expressões da Questão Social (HINKEL, 2008). 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa realizada foi exploratória e se utilizou da abordagem qualitativa, pois “é um nível de realidade 
que não pode ser quantificado”. A pesquisa de campo ocorreu por meio de coleta de dados, realizada atra-
vés de questionário abertos, permitindo um aprofundamento nas respostas e dando mais liberdade ao sujei-
to. O roteiro conteve três perguntas dissertativas e foi aplicado para três profissionais atuantes na política de 
Assistência Social, e o outro questionário com cinco alunos, são eles, dois alunos do 1° ano, um do 2° ano, 
um do 3° ano e um do 4° ano. Todos os alunos fazem o curso de Serviço Social na União das Faculdades 
dos Grandes Lagos de São José do Rio Preto, da qual a pesquisadora também é estudante. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O Rap surgiu na Jamaica por volta da década de 1960 e foi levado aos bairros mais pobres dos Estados 
Unidos na década de 1970. Esse gênero musical que significa “ritmo e poesia” foi impulsionado por jovens 
de origens negra e espanhola. Os rappers relatam a realidade do cotidiano na qual vivenciam a todo o mo-
mento as expressões da Questão Social e evidenciam a negligência do Estado, bem como o cotidiano das 
grandes cidades. Sendo a política um componente do rap, muitos jovens o utilizam para compartilhar o que 
vivenciam, chamarem atenção para situações que passam despercebidas e se posicionarem contra as in-
justiças sociais, criticando a atual forma de sistema econômico, político e social. O Serviço Social possui 
caráter sóciopolítico, crítico e interventivo, tendo como objeto de trabalho as multifaces da Questão Social, 
elaborando propostas para seu enfrentamento, por meio de políticas sociais, públicas, organizações da 
sociedade civil e movimentos sociais, garantindo e conscientizando a população sobre seus direitos. Os 
raps são instrumentos de luta pelo caráter político inserido em suas letras e por meio da expressão artística 
possibilita um debate por alternativas de espaço e de autonomia para jovens de periferia. Mas isso não sig-
nifica que o rap é apenas „protesto‟, ele também pode auxiliar o sujeito na superação criativa dos seus sen-
timentos e pensamentos. Portanto, o colocamos como aliado na conscientização da população como prevê 
o princípio IX “Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princí-
pios deste Código e com a luta geral dos/as trabalhadores/as”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Analisando a compreensão de Serviço Social e seus enfrentamentos nas expressões da questão social, 
juntamente com o Rap, enquanto expressão artística buscamos o rompimento com o pressuposto de que o 
rap incentiva a criminalidade, a luta armada e „cria‟ criminosos. Levando em consideração o resultado da 
pesquisa de campo, pressupõe que é possível essa articulação e a utilização do rap como instrumento pro-
fissional para o trabalho em grupo com a população. Mas também é notória a falta de conhecimento apro-
fundado sobre o gênero musical.  

REFERÊNCIAS 
HINKEL, Jaison. A arte de ouvir rap (e fazer a si mesmo): investigando o processo de apropriação musi-
cal. Florianópolis. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, 2008. 



 

 

LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS CLINICAS ESCO-
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RESUMO 
Esse trabalho apresenta o Núcleo de Atendimento do Serviço Social da Unilago mostrando o perfil dos entrevistados e 
suas necessidades como porta de entrada para o atendimento às clínicas – escola dos cursos de psicologia, nutrição e 
fisioterapia. Através desse estudo conhecemos a demanda atendida pelo assistente social que atua nesse espaço, 
realizando o estudo sócio econômico, triando para os respectivos serviços de atendimento. Para melhor compreensão 
do nosso estudo, levantamos referencial teórico sobre o surgimento da extensão universitária nas universidades, os 
projetos de extensão oferecidos aos acadêmicos no contexto de cada curso e como o serviço social se integra nesse 
espaço, orientado pelas Diretrizes Curriculares.  

Palavra-Chave: Extensão universitária, Clínica-escola, Núcleo de serviço social. 

 

INTRODUÇÃO 
A partir do estágio supervisionado desenvolvemos o interesse pelo tema em questão: o núcleo de atendi-
mento do serviço social e as clínicas-escolas como extensão de conhecimento teoria/prática no núcleo soci-
al da União das Faculdades dos Grandes Lagos. O núcleo do Serviço Social é um espaço que busca aten-
der a todos que necessitam de atendimento nas áreas de fisioterapia, psicologia, nutrição realizando a tria-
gem para o encaminhamento às referidas clínicas-escola acima citadas. A criação das clínicas-escola inte-
gra-se a proposta pedagógica dos cursos ligados à área da saúde, tem como objetivo possibilitar ao aluno a 
ação prática do conhecimento adquirido teoricamente dentro da sala de aula (CARBONARI, 2007).  

 

METODOLOGIA 
Como Metodologia da Pesquisa conclusão do nosso trabalho, utilizamos o método da pesquisa exploratória, 
delimitando o levantamento de dados a partir de março a junho de 2015 e de agosto 2015 a junho de 2016, 
totalizando 551 pessoas entrevistadas. O instrumental de entrevista foi utilizado para a coleta de dados e o 
estudo dos dados refere – se a 12 meses de atendimentos que corresponde ao período que estagiamos no 
núcleo. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As clínicas-escola como atividade de extensão tem duas perspectivas fundamentais: capacitação do aluno 
mediante a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula e a oferta de atendimento 
gratuito à população. Os projetos dos cursos de psicologia, nutrição e fisioterapia, determinam o que os 
cursos oferecem de atendimento para a comunidade, e a partir desse atendimento, podemos entender os 
cursos de extensão que são oferecidos por vários outros cursos com atividades aberta para a sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo desse trabalho foi conhecer o perfil dos usuários que buscam pelo atendimento, os resultados 
sistematizados no período de agosto 2015 a junho de 2016 demonstraram que a clínica de psicologia foi 
que teve maior procura pelo sexo feminino e sexo masculino. Seguido pela busca da nutrição e fisioterapia.  
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A INSERÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS NO MERCADO DE TRABALHO 
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RESUMO 
Em muitos aspectos, a vida da pessoa com deficiência não é diferente das demais pessoas. Ela é uma pessoa capaz, 

mas que possui limitações físicas ou mentais, não sendo fácil, muitas vezes, o processo de inclusão social. Este traba-

lho teve como objetivo identificar os principais elementos que dificultam a inserção dos Portadores de Necessidades 

Especiais (PNE‟s) Visuais no mercado de trabalho brasileiro. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em perió-

dicos, livros e outras publicações científicas, sendo possível identificar uma pequena participação dos deficientes visuais 

no mercado de trabalho ao longo deste período, justificada não pela falta de um sistema legal protetivo, mas por outras 

dificuldades verificadas nesse processo. Assim, cabe ao psicólogo auxiliar os PNE‟s visuais no enfrentamento de suas 

dificuldades, a lidar com a exclusão, e a sociedade a desenvolver um olhar mais reflexivo e favorecedor da inclusão no 

mercado de trabalho desta população.  

PALAVRAS CHAVE: deficiente visual; mercado de trabalho; psicólogo. 

INTRODUÇÃO 
Em regra a vida da pessoa com deficiência não é diferente das demais pessoas, vivencia-se tristezas, der-

rotas, mas também conquistas, o que se diferencia é que a pessoa deficiente é comumente  vítima de pre-

conceitos e discriminações . Ela é uma pessoa capaz, mas que possui limitações físicas ou mentais, não 

sendo fácil, muitas vezes, o processo de inclusão social. Assim, a pequena participação dos deficientes no 

mercado de trabalho e na geração de riquezas para o país não decorre da falta de um sistema legal proteti-

vo, mas da carência de ações, estímulos e instituições que viabilizem a formação, habilitação, reabilitação e 

inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Dentro deste cenário, este trabalho teve como 

objetivo identificar os principais elementos que dificultam a inserção dos PNE‟s visuais no mercado de traba-

lho brasileiro (HERCULANO, 2004). 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em periódicos, livros e outras publicações científicas.  

DISCUSSÕES 
Historicamente as pessoas com deficiência visual são vítimas de estereótipos e discriminações, encontran-

do as mesmas dificuldades que as demais pessoas deficientes para inserção no mercado de trabalho. Es-

sas dificuldades estão relacionadas tanto ao despreparo das empresas como dos deficientes e, especial-

mente, a falta de qualificação profissional de grande número de deficientes visuais, ocasionada pela ausên-

cia de ações voltadas para sua preparação profissional Com as dificuldades encontradas os deficientes 

visuais acabam optando pelo trabalho informal, impossibilitando a empresa de incluí-los em seu quadro de 

funcionários.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O portador de deficiência visual é uma pessoa como as demais, com preferências, habilidades, aptidões, 

dificuldades, interesses e capacidade produtiva. Necessita apenas de oportunidades para desenvolver suas 

potencialidades. Assim, cabe ao psicólogo auxiliar os PNE‟s visuais no enfrentamento de suas dificuldades, 

a lidar com a exclusão, e a sociedade a desenvolver um olhar mais reflexivo e favorecedor da inclusão no 

mercado de trabalho desta população. 
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RESUMO 
É dever da família garantir o desenvolvimento saudável de seus membros e, quando não 
consegue cumprir este papel, o Estado assume a responsabilidade e assegura esse direito. 
A adoção surge como uma medida de proteção à criança ou adolescente, aplicável sempre 
que seus direitos forem ameaçados ou violados, e corresponde à remoção efetiva deste de 
sua família de origem. O processo de adoção requer uma fase preliminar de avaliação e 
preparação das partes interessadas (adotado e adotante). Assim, a intervenção técnica no 
processo adotivo caracteriza-se por ser complexa, e exige uma visão multifocal do proble-
ma. Este estudo foi desenvolvido para compreender melhor este cenário e, especialmente, 
o papel do psicólogo jurídico nos processos de adoção. Para tal, foi realizada uma entrevis-
ta com um psicólogo da Vara da Infância e Juventude. Os resultados apresentam uma des-
crição do papel do psicólogo no poder judiciário, no processo de adoção e do relatório téc-
nico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Adoção, Psicólogo Jurídico, Família. 

 

INTRODUÇÃO 
É dever da família garantir o desenvolvimento saudável de seus membros e, 
quando não consegue cumprir seu papel, o Estado deve assumir a responsabili-
dade e assegurar esses direitos (CARVALHO, 2015). A adoção surge como uma 
das medidas de proteção à criança ou adolescente, aplicável sempre que seus di-
reitos forem ameaçados ou violados, e corresponde à remoção efetiva deste de 
sua família de origem. A intervenção técnica no processo adotivo caracteriza-se 
por ser complexa, e exige uma visão multifocal do problema. Para melhor compre-
ender este cenário e, especialmente, o papel do psicólogo jurídico nos processos 
de adoção este trabalho foi desenvolvido.  

METODOLOGIA 
Foram convidados quatro psicólogos atuantes na Vara da Infância e Juventude de 
Fóruns de três cidades do Oeste Paulista, porém apenas um aceitou participar da 
entrevista formal, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T-
CLE). Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, as recusas também foram anali-
sadas nas considerações finais, pois suas negativas levantaram questões de su-
ma importância na coleta e análise dos dados. Foi realizada uma entrevista estru-
turada e os relatos foram gravados em áudio para posterior transcrição e descri-
ção dos resultados. 

RESULTADOS / DISCUSSÕES 
Os resultados apresentam uma descrição do papel do psicólogo no poder judiciá-
rio, no processo de adoção e no relatório técnico. O fazer do psicólogo descrito, as 
estratégias e instrumentos utilizados, vão de encontro com os apresentados na li-
teratura e no manual da área. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o fazer do psicólogo dentro do contexto jurídico e nos processos 
de adoção envolvem desde a avaliação e a preparação das partes interessadas 
até o acompanhamento deste processo ao longo do seu andamento. Porém, ob-
servou-se uma preocupação do entrevistado com as respostas, em demonstrar um 
ambiente de trabalho tranquilo, o que se opõem a realidade verbalizada informal-
mente por outros psicólogos, de outros fóruns visitados, que não aceitaram partici-
par do estudo. Desta forma, pareceu-nos difícil aproximar do verdadeiro fazer do 
psicólogo nos processos de adoção e de uma maior reflexão sobre essa realidade. 
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