
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDO SOBRE SINDROME DE BURNOUT NA ÁREA HOSPITALAR 
 
BATISTA, Beatriz; MATARAGIA, Jaqueline; BATELLO, Larissa. Discentes do curso de Administração – 
UNILAGO. 
 
CALDEIRA Elizangela C.B; CORREA, Lygia Ap. das G.G. Docente do curso Administração – Instituição 
de ensino UNILAGO. 
 

RESUMO 
A síndrome de Burnout surge como resposta aos estressores interpessoais ocorridos na situação de trabalho, ocorrendo em 
profissionais cujo trabalho requer contato com pessoas, principalmente quando esta atividade é considerada ajuda, como 
médicos, enfermeiros, professores entre outros, mas não se resume apenas aos trabalhadores voltados a área da saúde. O 
trabalhado foi desenvolvido com o intuito de analisar os fatores relacionados à saúde e bem estar no trabalho no ramo 
Hospitalar. 

Palavras-chaves: Síndrome; estresse; trabalho; Profissionais; 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo dados do isma (international stress management association), 70% dos brasileiros acabam tendo 
problemas com estresse, dos quais 30% podem desenvolver a síndrome de burnout, quando o ideal que a pessoa 
tem sobre trabalho se transforma em estresse e nervosismo, uma das consequências geradas ao psicológico dos 
trabalhadores resulta na síndrome de burnout que corresponde à resposta emocional em situações de estresse 
crônico em razão da intensidade. Codo e Vasques-Menezes (1999) definiram síndrome de burnout como “um 
estado crônico de desânimo, de apatia e de despersonalização”. Maslach e Leiter (1999) complementam 
afirmando que é uma “síndrome psicológica em reação a estressores interpessoais crônicos no trabalho”. Este 
trabalho tem o objetivo de analisar os fatores relacionados à saúde e bem estar no trabalho no ramo hospitalar. 

 
METODOLOGIA 

O estudo refere-se a uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo na área hospitalar. O período de pesquisa de 
material foi realizado entre Março a Junho de 2019, com fundamentações obtidas através de estudos acadêmicos, 
livros e sites sobre Síndrome de Burnout. 

 
DISCUSSÕES 

O desgaste físico e emocional resultante do desencontro entre a natureza do trabalho e da pessoa que o realiza é 
definido por Maslach e Leiter (2001) como Síndrome de Burnout (SB). Tal desgaste seria considerado um 
problema para os trabalhadores e ocorreria em função da má organização do ambiente. A Síndrome de Burnout 
(SB) é definida como uma condição característica do meio laboral, como um processo que se dá em resposta à 
cronificação do estresse ocupacional. Nesse sentido, traz consigo consequências negativas tanto para o indivíduo, 
como para seu desempenho profissional, suas relações familiares e sociais (BENEVIDES-PEREIRA, 
2003).Trabalhadores da área hospitalar possivelmente são influenciados pelo modelo assistencial adotado em um 
pronto socorro, sendo constante a geração de sobrecarga de movimento e tensão ocupacional, necessitando de 
tomadas de decisões imediatas e eficazes, provocando na equipe uma sensação de que o trabalho não é 
compensador.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que no clima organizacional no ramo hospitalar gera uma sobrecarga de movimentos e tensão 
ocupacional, sendo necessário monitorar periodicamente a saúde mental e física desses profissionais, a fim de 
desenvolver estratégias que possam auxiliar no processo de trabalho diminuindo as fontes de estresse. Um maior 
debate sobre o tema permitirá a realização de diagnósticos precoces e a identificação de fatores que estão 
desencadeando tal exaustão, possibilitando a aplicações de mudanças, a fim de evitar o desenvolvimento da 
doença.  
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo esclarecer e solucionar as dúvidas sobre segurança no ambiente hospitalar e 
meio ambiente do trabalho, relacionando as possíveis doenças da área hospitalar expondo prevenções e orientações. A 
pesquisa descreveu alguns métodos que as empresas deveriam adotar para reduzir o número de registros de afasta-
mentos de seus colaboradores, como por exemplo, obter uma equipe de segurança do trabalho, proporcionar alonga-
mentos em um intervalo curto durante o expediente, oferecer equipamentos de proteção individual, instruir seus colabo-
radores a ter uma boa postura em seus respectivos departamentos, não ultrapassar seus limites pessoais e solicitar 
ajuda quando for necessário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hospital, doenças ocupacionais, LER/DORT e prevenção. 
 

INTRODUÇÃO 
A importância do cuidado com a segurança do colaborador dentro das organizações, para evitar a 
LER/DORT, que significa, Ler (Lesões por esforços repetitivos) e DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacio-
nado ao trabalho), além de Ler / Dort o colaborador em condições precárias ou por descuido pode desen-
volver outros tipos de doença como depressão, ansiedade, tensões entre outras doenças psíquicas. Esse 
tipo de transtorno ocorre geralmente quando o colaborador faz atividades repetitivas ou realiza trabalhos 
que exigem esforços ao extremo durante sua jornada de trabalho. Isso geralmente ocorre por falta de aten-
ção das organizações em oferecer melhores condições de trabalho para seus colaboradores. 
 

METODOLOGIA 
Utilizamos do estudo de caso para aprofundarmos o conhecimento sobre a Ler/Dort, no ambiente hospitalar 
e pesquisas bibliográficas a partir de pesquisas no google acadêmico, artigos e opinião de profissionais ou 
pesquisadores que sabem sobre o assunto e a sistemática da doença, tentando assim nessa temática trazer 
métodos que as empresas possam adotar para reduzir o número de afastamento de seus colaboradores e 
trazendo um ambiente melhor de trabalho.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Esse tipo de transtorno ocorre geralmente quando o colaborador faz atividades repetitivas ou realiza traba-
lhos que exigem esforços ao extremo durante sua jornada de trabalho. Isso geralmente ocorre por falta de 
atenção das organizações em oferecer melhores condições de trabalho para seus colaboradores (SANTOS, 
2007). Além de esforços repetitivos e atividade que exige esforços, estresse e pressão no ambiente de tra-
balho, podem contribuir para desenvolver outros tipos de doenças relacionadas ao ambiente de trabalho 
(SERRANHEIRA, 2010). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entendemos ser de suma importância a fiscalização, orientação, conscientização e disponibilização de 
equipamentos de segurança, para prevenção de doenças ocupacionais que são causados por fatores ambi-
entais, sociais biológicos, que colocam em risco a saúde do colaborador onde irá afetar o bom desempenho 
de suas atividades. 
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RESUMO 
Este artigo apresenta resultados de uma investigação sobre a administração das condições de saúde, higiene e segu-
rança do trabalho no ramo de graxaria. Assim como demonstra os riscos ergonômicos e de segurança da atividade 
laboral, dadas condições a execução do trabalho, ergonômico, físico e biológico no ambiente, cujo objeto é a preven-
ção de riscos pautados na saúde e segurança dos trabalhadores no ramo de graxaria. Este trabalho buscou além de 
analisar as causas predisponentes e os fatores causais de incidência de riscos de acidentes e doenças do trabalho, 
subsídios teóricos para minimização a ocorrência dos índices de acidentes e afastamentos por doenças observados no 
setor, pois a prevenção é o fundamento de toda a programação de segurança. Com o resultado da pesquisa de cam-
po, possibilitou-se emergir alguns resultados preventivos quanto a acidentes e doenças provenientes da atividade 
laboral. 
 
Palavras-chave: higiene, segurança do trabalho, graxaria. 

INTRODUÇÃO 
Segurança e saúde no trabalho estão interligadas, e atuam diretamente nas condições em que o colabora-
dor exerce sua função. Ambas têm como objetivo principal e em comum a proteção e a promoção do bem-
estar e a qualidade de vida. As graxarias são empresas que coletam e processam penas, ossos, gorduras, 
sangue, subprodutos de açougues, de peixarias, de salsicharias, subprodutos de matadouros de bovinos, 
aves, suínos e outros animais usados no consumo humano. Elas transformam esses subprodutos em sebo 
e em farinhas de carnes, ossos, sangue, pescado e penas, que são utilizadas na produção de rações para 
criação de animais ou de adubo (REBOUÇAS E ZANINI, 2010). Este trabalho tem o objetivo de analisar os 
fatores relacionados administração da higiene, saúde e segurança no trabalho no ramo de Graxaria, pro-
cesso de resíduos do abate e limpeza das carcaças e vísceras de partes dos animais de abates que não 
são comestíveis. Segurança e saúde no trabalho estão interligadas, e atuam diretamente nas condições 
em que o colaborador labora.  
 

METODOLOGIA 
O estudo refere-se a uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo no setor de graxaria. O período de 
pesquisa de material foi realizado entre Março e Maio de 2019, com fundamentações obtidas através de 
estudos acadêmicos, livros e sites de graxaria. 
 

DISCUSSÕES 
As empresas de graxaria são de suma importância para o contexto do reaproveitamento dos subprodutos e 
o descarte correto dos resíduos, apesar de que hoje não há grande existência desses tipos de empresas 
possuem grande necessidade do cuidado diário com a segurança do trabalho, pois há grandes riscos de 
contaminação e máquinas de corte. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entende -se que a importância da saúde e segurança do trabalho dentro das empresas é de extrema ne-
cessidade, pois é através deste que será inserido programas, inclusões de EPI’s e prevenções para mantar 
a saúde mental e física do trabalhador dentro do ambiente de trabalho de maneira saudável de modo a 
conscientizar os mesmos e protege-los de futuros acidentes. 
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RESUMO 
O presente artigo objetiva refletir sobre a importância da conscientização e implantação de métodos, equipamentos e 
práticas que garantam a saúde e segurança do trabalhador público exposto a diversos tipos de agentes. Para isso, faz-
se a definição de conceitos e normas, além do uso de exemplos dos agentes de controle de endemias da cidade de 
Fronteira/MG e de sugestões de melhorias. O modo como são fornecidos equipamentos ou treinamentos irá definir a 
maneira como o funcionário fará sua segurança. Sendo assim, cada ponto analisado neste artigo mostra-se fundamen-
tal para construção desse fator, tendo em foco o bem-estar a longo prazo do trabalhador.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Segurança; Setor público; Agente de controle de endemias.  
 

INTRODUÇÃO 
A segurança do trabalho estuda as causas dos acidentes e incidentes originados durante a atividade laboral 
do trabalhador. Como cita Barsano e Barbosa (2018), o seu objetivo é a prevenção de acidentes, doenças 
ocupacionais e outras formas de agravo à saúde do profissional, ela atinge sua finalidade quando proporci-
ona ao empregado e empregador um ambiente de trabalho seguro e saudável. Os agentes de combate a 
endemias estão sempre muito expostos a diversos riscos, e embora as NRs determinem procedimentos 
para que esses riscos se anulem ou minimizem, não é sempre que as exigências são cumpridas. Assim, 
busca-se demonstrar a importância da garantia da saúde e segurança no trabalho, definindo as NRs especí-
ficas e necessárias para promover tais garantias. Expondo então a maneira como as exigências são segui-
das no setor público, de forma a exemplificar por meio do exemplo dos agentes de combate a endemias da 
Prefeitura de Fronteira/MG. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo usou de métodos de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo , sendo o período de 
levantamento do material entre os meses de fevereiro a junho de 2019 e através do acesso a textos, publi-
cações científicas e livros renomados na área, onde se relacionasse a segurança e saúde do agente público 
de combate a endemias. 
 

DISCUSSÕES 
Reforçamos a atenção aos requisitos para que se possa garantir a saúde e segurança do trabalhador, sua 
longevidade e qualidade de vida. Através do cumprimento das NRs, fornecimento de EPIs e conscientiza-
ção, o setor público deve fornecer todo o possível para que o trabalhador trabalhe de forma correta, em 
contrapartida, quando estes não são cumpridos, o trabalhador deve cobrar e exigir, sugerindo também me-
lhorias. Assim, é possível que estes trabalhem com maior eficiência e segurança. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A saúde e segurança dos agentes públicos de combate às endemias tem sua base devidamente firmada 
nas leis e NRs específicas. Entretanto, o setor público dificilmente oferece os equipamentos e suporte ade-
quados para que o seu trabalho seja desenvolvido adequadamente e com segurança. Se cumpridas, resul-
tam na diminuição de acidentes, contaminações e no aumento da saúde e expectativa de vida dos profissi-
onais. É importante ressaltar ainda, que mesmo sendo oferecidos os itens necessários, a conscientização e 
responsabilidade dos funcionários se torna indispensável para o bom andamento dos serviços executados, 
para que se obtenham resultados satisfatórios e com segurança.  
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RESUMO 

Com o aumento do consumo de tintas imobiliárias, a nova tendência para o crescimento e atualização e garantir a fabri-
cação de produtos de qualidades, levando em conta a sua adequação à questão ambiental. Existem grandes avanços 
na formulação das tintas atuais, no entanto essa composição apresenta alguns produtos tóxicos que prejudicam o meio 
ambiente e a saúde humana, tais como: metais pesados, chumbo, cromo entre outros, que fazem parte da sua compo-
sição que contribuem para a poluição atmosférica, afetam a saúde do trabalhador durante a utilização das tintas. 
  
PALAVRAS-CHAVE: anticossosiva, EPIs, pintura, saúde. 
 

 
INTRODUÇÃO 

A pintura industrial é uma técnica de proteção anticorrosiva existente, ela tem por finalidade aplicação de 
revestimentos anticorrosivos através da pintura, e com certeza é uma das técnicas mais utilizadas para 
proteção do aço (SACCHI E SOUZA, 2017). Neste trabalho, temos como objetivos apresentar os pontos 
principais dos impactos causados por substâncias tóxicas, que fazem parte da composição, e da produção 
das tintas, desenvolvendo estratégias que podem contribuir para saúde e segurança. 

 
METODOLOGIA 

Foram feitos diversos levantamentos bibliográficos, além de visitas técnicas e entrevistas em empresas do 
setor. Foi possível conhecer a importância da Segurança do Trabalho nas empresas de tintas imobiliárias, 
os serviços de pintura envolvem várias classes de risco no manuseio dos produtos tóxicos e também, em 
tipos de materiais ou equipamentos utilizados na preparação e na aplicação das tintas. 
 

DISCUSSÕES 
Durante a implementação da metodologia de controle de processo ficou evidente a importância do envolvi-
mento das áreas de gerência e apoio. Os resultados somente foram alcançados em virtude do envolvimento 
de todas as pessoas, as quais tinham como objetivo principal a melhoria contínua do processo. O treina-
mento realizado para todos os pintores foi um passo fundamental para a melhoria da qualidade do proces-
so. Além dos pintores sentirem-se desvalorizados, também ficou claro a melhoria na qualidade dos produtos 
pintados, o que é possível medir através da redução dos custos causados pela falta de habilidade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho podemos observar, que apesar dos esforços do empregador por parte das empresas e até 
mesmo dos funcionários, ainda encontramos a saúde e segurança do trabalho como um assunto tratado em 
segundo plano e mesmo que todos estejam cientes da importância da utilização do EPI, não obteremos 
nunca um resultado efetivamente positivo, enquanto houver a ausência de uma prática de antecipação.  
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo orientar os profissionais de saúde, em especial aqueles que atuam na atenção básica e à 
assistência à saúde dos trabalhadores. Visa também possibilitar a caracterização das relações entre as doenças e as 
ocupações, o que é indispensável para promover a qualidade, a capacidade e a integralidade das ações e dos serviços 
dirigidos à população trabalhadora. Trata-se de um estudo com o objetivo de analisar a saúde e o trabalho, enquanto 
elementos distintos e as demandas relativas às questões econômicas, sociais e culturais associadas ao processo labo-
ral que impactam diretamente na precariedade da saúde do trabalhador. Ressalta ainda, a importância de incorporar às 
políticas de saúde características capazes de perceber os principais pontos de conflitos para a saúde do trabalhador, na 
tentativa de reduzir os limites impostos à saúde do trabalhador possibilitando uma assistência à saúde mais igualitária, 
valorizando os princípios e superando barreiras neste sentido. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde, trabalho, trabalhadores, doença. 

 
INTRODUÇÃO 

O ambiente de trabalho vem se transformando com o passar dos anos com os avanços na tecnologia, o que 
acaba gerando mais pressão para os trabalhadores no ambiente de trabalho, surgindo, portanto, a depres-
são no ambiente de trabalho. Esta é uma patologia grave, uma doença psicológica que vem se tornando 
comum no ambiente laboral devido a diversos fatores na relação do trabalho. O crescimento do número de 
doenças ocupacionais e acidentes de trabalho estão relacionados, em grande medida, ao aumento do ritmo 
e da intensificação do trabalho exigidos pelos novos padrões de acumulação estabelecidos nas últimas 
décadas. Submetidos às tarefas repetitivas e pressionados pelas metas de produtividades milhares de tra-
balhadores no Brasil e no mundo sofrem com o trabalho degradante.  
 

METODOLOGIA 
Inicialmente realizamos uma análise teórica, pesquisa bibliográfica do material disponível para consulta 
relacionado ao assunto, todos os dados foram levantados mediante pesquisas de referências bibliográficas 
de textos e artigos na internet, bem como em livros e periódicos de circulação nacional. Em seguida um 
estudo de caso no ramo hospitalar. 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Segurança do Trabalho é um composto de normas, ações e medidas preventivas, destinadas à melhoria 
das condições de trabalho e a precaução de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. Por meio de 
métodos e recursos apropriados, objetiva a análise das prováveis razões de acidentes e doenças ocupacio-
nais, visando o monitoramento e a prevenção dessas ocorrências. Para LEVERING (1986), um bom lugar 
para se trabalhar possibilita, entre outras coisas, que as pessoas tenham, além do trabalho, outros compro-
missos em suas vidas, como a família, os amigos e os hobbies pessoais. Para o autor, da perspectiva de 
um empregado isto é uma questão fundamental de justiça. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho foi elaborado com o objetivo de descrever os principais conceitos e ideias que melhor repre-
sentassem o conceito de qualidade e segurança no trabalho, e os cuidados que devemos ter no nosso am-
biente de trabalho, a partir desse conhecimento, propor um alerta aos gestores e lideranças o combate e 
prevenção às doenças, mais especificamente a depressão. Tal estudo, permitiu despertar a atenção e sen-
sibilizar os gestores e responsáveis pelo bem-estar dos funcionários para que possam tomar atitudes que 
viabilizem o estudo e a implantação da QVT nos serviços hospitalares. 
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RESUMO 
Algumas empresas são ambientes nos quais os trabalhadores encaram inúmeros riscos diariamente com uso de 
substâncias tóxicas como o benzeno, soluções de baterias e gases de petróleo, estes são alguns exemplos dos perigos 
enfrentados na manutenção de veículos. As atividades de oficinas mecânicas merecendo uma atenção especial, uma 
vez que, comprometem a saúde, a segurança, a qualidade de vida e o meio ambiente por meio da geração de resíduos. 
O objetivo deste trabalho é propor melhorias na gestão da saúde e segurança no meio ambiente do trabalho, 
relacionados aos resíduos sólidos em oficinas mecânicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: resíduos, saúde, trabalho. 

 
INTRODUÇÃO 

Importantes do ponto de vista de geração de emprego e ocupação de mão de-obra, no Brasil, as micro e 
pequenas empresas raramente têm sido investigadas quanto às condições de saúde e segurança de seus 
trabalhadores. A inexistência de cadastros atualizados, dispersão territorial e grande sensibilidade às varia-
ções do mercado fazem com que, anualmente, muitas sejam fechadas, dificultando o desenvolvimento de 
programas de saúde e segurança do trabalho voltados a essas empresas (BINDER E WERNICK, 2001).  
  

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada em visitas aos locais de estudo. Precisamente três ofici-
nas mecânicas na cidade de São José do Rio Preto, e no acompanhamento da geração de resíduos, identi-
ficando as classes dos resíduos existentes assim como, os procedimentos de manejo dos resíduos como, 
armazenamento, estocagem, segregação, coleta e descarte, identificando os pontos críticos laborais, e 
apontando as estratégias de minimização relacionados a exposição de agentes insalubres e perigosos do 
trabalho local pela falta de utilização de EPIs e EPCs. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRIA OU DISCUSSÕES 
Na maioria das pequenas empresas, o proprietário é figura chave, devendo assumir inclusive as responsabi-
lidades pela sua saúde e segurança, assim como a de seus empregados. Por essa razão, seus conheci-
mentos a respeito dos riscos associados ao tipo de atividade realizada são de importância fundamental para 
adoção de medidas capazes de neutralizá-los (BINDER E WERNICK, 2001). A saúde no trabalho constitui 
uma das principais bases para a preservação da força de trabalho adequada.  
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho buscou além de analisar as causas predisponentes e os fatores causais de incidência de ris-
cos, o levantamento de subsídios teóricos para minimização de ocorrência dos índices de acidentes e doen-
ças do trabalho, pois a prevenção das lesões é o fundamento de toda a programação de segurança e é de 
responsabilidade tanto do trabalhador como da empresa assumir o seu papel. Constatou-se que os traba-
lhadores estão expostos a numerosos agressores à saúde, destacando-se movimentações manuais de 
cargas, exposições a ruído e a produtos químicos, o que possibilitou o emergir de algumas respostas e al-
guns resultados preventivos através de métodos de treinamentos, capacitações, palestras, cursos, progra-
mas de melhoria na segurança dos trabalhadores a fim de conscientizar e valorizar a empresa e os traba-
lhadores. 
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RESUMO 
No Brasil a agricultura familiar tem ação direta com a alimentação e nutrição da população, impulsionando a economia, contribuindo 
para o desenvolvimento rural e sustentável, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE de 2006, 70% da comida que chegam as 
nossas mesas são deste tipo de agricultura. A cultura da couve está presente neste cenário devido a sua fácil produção e é umas das 
hortaliças mais cultivadas no Estado de São Paulo, sua riqueza em vitaminas, minerais e fibras, tornam seu consumo diário, 
contribuindo para uma alimentação saudável.  Observando-se estes fatores importantes pressupõe-se que a cultura da couve-
manteiga tem alto potencial no aumento da comercialização, sendo assim este trabalho visou avaliar o desenvolvimento de mudas de 
couve-manteiga em diferentes tipos de substratos. Através de todas as avaliações feitas conclui-se que o substrato Carolina misturado 
aos compostos orgânicos torta de mamona e farinha de osso nas proporções testadas é o mais recomendado. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Hortaliças e Produtividade. 
 

INTRODUÇÃO 
De acordo com Traniet al. (2015), a cultura da couve de folha está presente na agricultura familiar principalmente devido 
a grande facilidade de propagação, sendo esta cultura uma das hortaliças folhosas mais cultivadas no Estado de São 
Paulo.A couve comum é classificada como Brassica oleracea L. var.acephala que pertence a família Brassicacea, de 
origem da costa do Mediterrâneo, de onde certamente se disseminou por toda Europa (ARTECHE, 2006). Tendo em 
vista as mudanças contemporâneas no comportamento das pessoas, que cada vez mais estão visando melhorias na 
qualidade de vida e alimentação saudável. Pressupõe-se que a cultura da couve-manteiga tem alto potencial no 
aumento da comercialização. O preparo do substrato é de fundamental importância para obtenção de mudas de 
qualidade, mediante a escassez de recursos naturais (KLEIN, 2015). Sendo assim o presente trabalho visou avaliar o 
desenvolvimento de mudas de couve-manteiga em diferentes tipos de substratos. 

 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido no período de fevereiro a junho na área experimental da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos, situada na cidade de São José do Rio Preto – SP. O tipo de clima da região segundo Koppen-Geiger é 
do tipo Aw, tropical, com verão chuvoso e inverno seco, sendo a cidade situada a 450 m de altitude. Foi utilizada a 
espécie BrassicaoleraceaL. var.acephala, utilizando-se duas bandejas de isopor com 128 células cada, dividas em cinco 
partes de 48 células,onde foram semeadas duas sementes por célula, em cinco tratamentos, 4 repetições e 12 plantas 
cada. Os tratamentos utilizados foram: Parcela 1: 100% solo da área. Parcela 2: 100% Substrato (Carolina). 
Parcela 3: Substrato 50% (Carolina), húmus de minhoca 25% e areia 25%, para cada kg da mistura foi utilizado 500g de 
substrato, 250 g de húmus de minhoca e 250 g de areia. Parcela 4: Substrato 70% (Carolina), torta de mamona 20% e 
farinha de osso 10%, para cada kg da mistura foi utilizado 700 g de substrato, 200 g de torta de mamona e 100 g de 
farinha de osso. Parcela 5: Terra vegetal 100%. Foram realizadas avaliações na estufa e fora da estufa após o 
transplantio de dezoito em dezoito dias. Foram abordados os seguintes parâmetros: porcentagem de germinação, 
número de folhas, altura de plantas, e no dia 14/05/2019 foi realizado as análises de comprimento de raiz, índice de 
clorofila das hortaliças e análise da porcentagem de matéria seca, após 48 horas em estufa à 70°C. Os dados coletados 
foram submetidos à análise de variância, Tukey (5% de probabilidade). 
   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui – se que o Tratamento Quatro substrato comercial Carolina misturados aos compostos orgânicos torta de 
mamona e farinha de osso nas proporções testadas é o mais recomendados quando comparado aos demais tratamentos 
nas condições realizadas. 
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RESUMO 
Objetivo deste trabalho sera avaliarde analisar como a cultura do milho se comporta em uma área de plantio com 12m² 
e um espancamento de 60cm entre linhas e 14cm entre plantas, também analisar sua resistência contra pragas sem o 
uso de defensivos, assim proporcionando uma estimativa de produção para uma área de 10.000m². A semente utilizada 
para o experimento foi agroceres 1051-430, com o uso do adubo 4-14-8 para fazer o preparo do solo e 20-05-20 para 
fazer as duas coberturas realizadas durante o processo, todo o processo foi realizado na área experimental da faculda-
de União das Faculdades dos Grandes Lagos. A cultura apresentou certas dificuldades ocasionando um novo replantio, 
em seguida a cultura se desenvolver sem dificuldades, apresentando altura e quantidade de folhas proporcional a o 
tempo de cultivo. 
 
Palavra-chave: espaçamento, defensivo, desenvolvimento, adubo. 
 

INTRODUÇÃO 
O milho é o cereal de maior volume de produção no mundo, com aproximadamente 960 milhões de tonela-
das. Estados Unidos, China, Brasil e Argentina são os maiores produtores, representando 70% da produção 
mundial. Com uma área agrícola de 60 milhões de hectares, ocupando 7% do total de terras, o Brasil é um 
país de grande importância dentro do cenário agrícola mundial, dentro deste cenário, o Brasil, com uma 
área cultivada com milho de 15,12 milhões de hectares e produção de 82 milhões de toneladas, e hoje um 
país estratégico, pois, é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador mundial de milho (MENE-
GALDO, 2011).O milho está na história do Brasil desde os primórdios do descobrimento, sendo cultivado 
por tribos indígenas das regiões Centro-Oeste, e possui tradição na culinária brasileira com pratos como a 
pamonha, o curau, o mingau e a pipoca, dentre outros, no início de seu cultivo, o milho era utilizado basica-
mente para a subsistência humana. Com o decorrer do tempo foi ganhando importância e transformou-se 
no principal insumo para a produção de aves e suínos, além de sua importância estratégica para a seguran-
ça alimentar do brasileiro ao longo das últimas décadas. O Brasil já é o segundo maior exportador mundial 
de milho, superado apenas pelos EUA (GARCIA et al., 2011). 
 

METODOLOGIA 
Materiais usados: foram sementes ZeamaysAgroceres tipo 1051-430. Espaçamento de 60 cm entre linha. 
Distribuição de sementes: Foi de 7 sementes distribuída uniformemente a cada 1 m e com espaçamento de 
14 cm por semente. O preparo do terreno foi feito manualmente, com a utilização de enxadões e enxadas, 
para descompactar o solo e plaina-lo. Foi usado adubo para o plantio das sementes 4-14-8, quantidade 
aplicadaaproximadamente 500kg/ha. Logo após a aplicação da cobertura, utilizando o adubo NPK 20-05-20, 
feita duas aplicações com variação de 15 dias após a primeira aplicação, distribuída 36g por linha, onde foi 
baseado em 150 kg por há. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Algumas das sementes não germinaram proporcionando falhas entre as plantas. Após 10 semanas do plan-
tio houve ataque de largatas, prejudicando apenas as extremidades da área plantada. As plantas afetadas 
tiveram seu desenvolvimento prejudicado, sua altura e a quantidade de folhas eram visivelmente inferiores 
às plantas que não foram afetadas pela largata. As medições realizadas mostraram que a media de cresci-
mento da cultura foi de 0,86cm e aproximadamente 2 folhas por semana. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O experimento mostrou que a cultura obteve grandes resultados, mas sem o uso de defensivos seu desen-
volvimento se torna mais difícil, podendo trazer grandes prejuízos na colheita.  
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RESUMO 
Este trabalho se trata de um estudo da influência do substrato no desenvolvimento de hortaliças e produções de mudas 
na região de São José do Rio Preto-SP. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Beterraba; Beta Vulgaris L.; Substrato 
 

INTRODUÇÃO 
A beterraba (Beta vulgaris L.) é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil, com diversos biótipos, 
sendo três deles de significativa importância econômica. Estes biótipos são: a beterraba açucareira, forra-
geira e hortícola. Os tipos de solo mais indicados para o cultivo da beterraba de mesa são os areno-
argilosos ou argilo-arenosos, devendo ser friáveis e bem drenados, pois em solos muito argilosos, as raízes 
podem ficar deformadas em razão da maior dificuldade imposta ao crescimento (TERAMOTO, 2010). O 
objetivo desse trabalho foi avaliar o cultivo da beterraba (Beta vulgaris L.), em diferentes tipos de bases de 
plantio, cultivadas em vasos e observar em qual situação ela se desenvolve melhor. 

      
METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na área experimental da Faculdade dos Grandes Lagos – UNILAGO, em São 
José do Rio Preto - SP (terreno). Foram observadas a germinação e o desenvolvimento da cultura da       
beterraba em ambiente fechado (estufa), utilizando três tipos diferentes de bases de plantio, foi utilizado 
terra do terreno; esterco de bovino, e substrato.  Os experimentos foram realizados em vasos. Foram usa-
das sementes de beterraba (Beta Vulgaris L.), o plantio foi realizado no dia 22 de fevereiro de 2019 e as 
avaliações foram realizadas quinzenalmente. No plantio foram selecionados dezesseis vasos com 100% de 
terra do terreno, 16 vasos com 50% terra e 50% de esterco e dezesseis vasos somente com 100% de subs-
trato, com três sementes por vaso e profundidade de plantio de 1cm. As plântulas foram avaliadas 07 dias 
após semeadura considerando a variável porcentagem de germinação.  

DISCUSSÕES 
No dia 01 de março foi verificado no vaso com base de plantio apenas com terra, cerca de 75% de ger-
minação. No vaso com esterco e terra teve germinação de 90%, no substrato houve germinação de 98%. 
No dia 15 de março, houve desbaste em todos os experimentos, deixando somente uma planta por vaso 
e retirada das plantas daninhas. Houve um grande desenvolvimento das plantas no experimento com a 
base de terra, tanto no crescimento quanto na quantidade de folhas. No dia 14 de maio foi colhida 4 
plantas do experimento 100% terra e 4 plantas do experimento 50% terra e 50% esterco e levada para 
laboratório para análise de índice de clorofila utilizando quatro partes da folha da planta para analise, uti-
lizando o aparelho atLEAF, para medir o comprimento de raiz foi utilizado trena, e feita a última medição 
da parte aérea com trena, e utilizado um paquímetro para medição do caule,  para matéria fresca uma 
balança para pesagem, feito esses procedimentos as plantas foram enroladas em um papel toalha e le-
vado para estufa de secagem por 48hrs, depois retirada e pesada novamente, assim, obtendo a matéria 
seca.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pela observação dos aspectos analisados percebe-se que, a beterraba (Beta Vulgaris L.) cultivada em va-
sos teve seu melhor desenvolvimento com 100% de solo.  
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RESUMO 
O objetivo com o presente trabalho, avaliar o potencial produtivo a resposta sobre diferentes aplicações de nitrogênio.  
O experimento foi instalado na Estancia Figueiras no município de José Bonifácio-SP, em área de Argissolo Vermelho-
Amarelo. O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições. As doses de 
nitrogênio foram 0, 20, 40, 60 e 80 kg/N/ha. A semeadura foi realizada em setembro de 2018 e a colheita foi feita em 
dezembro de 2018, aos 75 dias após a semeadura. E aos 20 dias após semeadura realizou adubação de cobertura. Os 
dados foram submetidos à análise de variância, (exceto a análise de rentabilidade) pelo teste F a 5% de probabilidade 
para verificar a significância. Aplicação crescente das doses de nitrogênio demonstrou ganho de matéria verde e seca 
refletindo em uma maior produtividade de vassoura caipira e gerando maior renda ao produtor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: vassoura, nitrogênio, produtividade e Sorghum bicolor L. Moench. 
 

INTRODUÇÃO 
Existem quatro tipos de sorgo:  granífero, forrageiro, sacarino e vassoura.  O sorgo do tipo vassoura carac-
teriza-se por possuir panícula laxa de ráquis curta e longas ramificações (Farias, 1989), o que a torna propí-
cia para a fabricação de vassouras. A parte mais utilizada da planta é a panícula, da qual se origina a palha 
utilizada na confecção da vassoura de sorgo, mais conhecida, no Estado de São Paulo, como vassoura 
caipira (FOLTRAN, 2012).  
 

DISCUSSÕES 
O experimento foi conduzido na Estância Figueiras localizado no município de José Bonifácio, SP, no perío-
do de setembro a dezembro de 2018, com ciclo de 75 dias desde a semeadura até a colheita das panículas. 
Cada parcela foi formada por seis linhas com 7 m de comprimento, espaçadas entre si 0,85 m. Para avalia-
ção foi constituída pelas quatro linhas centrais, desconsiderando as bordaduras e sendo eliminado meio 
metro (0,5m) em ambas as extremidades das linhas, totalizando 20,4 m2. O preparo do solo foi realizado por 
meio de uma aração, duas gradagens. A adubação foi feita junto à semeadura, utilizando-se 400 kg/ha do 
formulado comercial 04-14-08, aplicado nos sulcos de plantio, a adubação de cobertura foi realizada com 
ureia, 20 dias após semeadura, em estádio de crescimento EC1, com quatro a seis folhas formadas, pesado 
em balança e aplicado manualmente em linha próximo as plantas e depois soterrados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a cultura refletiu positivamente no ganho de massa, apresentando maior produtividade e 
rentabilidade de acordo com o aumento das doses de nitrogênio, tornando-se viável aplicação de adubação 
nitrogenada em cobertura.  
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RESUMO 
O projeto consistiu na praticidade de obter uma horta em uma área urbana, em locais de pouco espaço (apartamentos e 
casas). Sua elaboração foi simples e barata, pois pôde ser realizada com materiais recicláveis, tendo a possibilidade de 
obter hortaliças frescas todos os dias. Uma de suas vantagens ocorreu porque ela foi feita verticalmente e deixou o 
ambiente mais bonito e agradável. A Horta Vertical é um dos incentivos que acontecem em escolas, para crianças e 
adolescentes, fazendo com que aconteça um desenvolvimento de uma sociedade mais consciente. Na elaboração do 
projeto, notou-se que as plantas cultivadas tiveram um bom desenvolvimento, levando entre 20 a 25 dias para o cresci-
mento e serem consumidas. Foram avaliadas as condições de clima, pragas e doenças, bem como acompanhamento 
de medições de folhas e adubação.  
 
Palavras-Chave: Reciclagem; Funcionalidade; Horta Sustentável. 

 
INTRODUÇÃO 

As hortas urbanas já são realidade em todas as grandes cidades, são inúmeras iniciativas capazes de re-
estabelecerem novamente a biodiversidade e proporcionarem mais qualidade de vida com maior eficiência 
econômica para os cidadãos. Este projeto consiste em plantio de hortaliças e verduras em hortas verticais, 
com o uso de materiais sustentáveis e recicláveis. Para um melhor desenvolvimento do projeto foi necessá-
rio ter uma boa luminosidade e uma boa disponibilidade de água. É correto fazer uma correção de solo an-
tes do plantio, colocando adubos químicos ou adubos orgânicos para obter-se uma melhor produtividade. O 
período de crescimento das hortaliças é limitado pela temperatura; radiação solar e água pois, se tiver ex-
cesso ou falta de água, a planta não se desenvolverá adequadamente e, se tiver muita luminosidade, ela 
morrerá. O objetivo do projeto foi produzir hortaliças e verduras, de qualidade, através de uma horta vertical 
sustentável, para o próprio consumo.  
 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado na região de Urupês-SP, em uma propriedade rural. Foram usadas garrafa pets para 
a plantação das alfaces e um palete para manter o apoio das garrafas. A composição do solo foi adicionada 
de fibra de coco e usou-se macro e micronutrientes para a adubação das verduras. As adubações foram 
feitas por meio de irrigação. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES 

As hortas proporcionam aos envolvidos um aumento no consumo de hortaliças, sendo possível produzir 
alimentos a um baixo custo e de boa qualidade (FRAXE et al., 2007). E o seu cultivo nos quintais, constitui 
uma ótima alternativa para suplementar a dieta alimentar. Durante a avaliação, notou-se que as plantas se 
desenvolveram com qualidade, tendo um ótimo produto para ser consumido apresentando características 
de: plantas firmes; folhas de boa qualidade e raízes boas. Não teve incidências de pragas e doenças, por-
tanto, não houve nenhum tipo de perda. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o projeto obteve um ótimo desempenho, pois foram feitas as irrigações e adubações corre-
tas. A estrutura na qual foi montada teve uma boa resistência garantindo, assim, que não ocorresse nenhum 
dano com os produtos. O projeto atingiu as expectativas esperadas com todo sucesso. 
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RESUMO 
Trabalho realizado para o 12º Concurso do Centro Brasileiro da Construção em Aço para estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo, sobre o tema Fábrica de Ideias e Inovação, com a finalidade de projetar um espaço que abrigasse laborató-
rios, salas de aula, salas de trabalho, e espaços para público, atendendo tanto idealizadores, empreendedores quanto 
investidores, juntamente com o uso e aplicação correta do aço na concepção estrutural do projeto arquitetônico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Fábrica, Ideias, Aço, Projeto  
 

INTRODUÇÃO 
O estudo tem como objetivo a elaboração de um projeto de uma “fábrica de ideias” – com uma tipologia de 
uma escola com Coworking - em estrutura metálica, localizado em São José do Rio Preto.  
 

METODOLOGIA 
Para obter o resultado do trabalho acerca da problemática da área proposta, foi realizado um estudo sobre 
a região do bairro Jardim Marajó I, situada na área norte da cidade de São José do Rio Preto, aonde encon-
tra-se próximo a bairros marginalizados, e, com carência de infraestrutura.  
 

DISCUSSÕES 
A proposta do concurso visa não somente o uso do aço na concepção da arquitetura, mas também como a 
mesma se relaciona com o meio em que é inserida. Neste caso, a ideia do projeto foi além preencher as 
demandas das necessidades dos possíveis usuários, foi trazer visibilidade a região em que está inserido, e 
tornar as áreas livres em espaço público, aproximando pessoas e arquitetura.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com espaços projetados para receber empreendedores, empresários, estudantes e todos aqueles que bus-
cam um espaço para explorar e compartilhar ideias, o projeto também oferece auditório e saguão de expo-
sição, além de buscar a aproximação do interno com o externo, trazendo a natureza próxima as salas, tra-
zendo um espaço alternativo de trabalho.     
.  
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto arquitetônico de um complexo gastronômico, que abri-
gará uma escola de gastronomia, um mercado e uma praça de alimentação com restaurantes. Este complexo disponibi-
liza aos moradores da cidade de São José do Rio Preto e região um ambiente voltado a atividades gastronômica devi-
damente projetado para que possam desfrutar de um ambiente aconchegante e de diferentes culinárias, além de poder 
estudar e aperfeiçoar suas técnicas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Complexo Gastronômico, arquitetura, turismo gastronômico. 
 

INTRODUÇÃO 
A gastronomia está se tornando cada vez mais atrativa tanto para residentes quanto para turistas. Esses 
cenários gastronômicos podem ser tanto privados, como públicos e raramente são ambientes que são fre-
quentados sozinho, adquirindo para si a função de comunicação entre grupos semelhantes e aproximando 
assim as pessoas (SCHLÜTER, 2003). O número de viajantes que buscam como destino os festivais de 
gastronomia que ocorrem em todo ano espalhados pelo Brasil é cada vez maior. Os gastos com alimenta-
ção estão entre as principais despesas dos turistas brasileiros, perdendo apenas do transporte, conforme a 
última Pesquisa de Turismo Doméstico do Ministério do Turismo (2012) (FIPE, 2012). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia para desenvolvimento é a revisão da literatura através de pesquisas acadêmicas, análises 
referenciais de projetos arquitetônicos de complexos gastronômicos e um estudo referencial de campo até o 
complexo gastronômico Eataly que está localizado na cidade de São Paulo – SP. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Os restaurante era visto como “o estabelecimento que vendia comida”, atualmente, restaurante envolve 
qualquer local público que venda comida pronta para consumo no local. Desde o surgimento do restaurante, 
o mesmo segue adaptando sua funcionalidade de acordo com as necessidades e alterações que a socieda-
de passava (FERREIRA, 2016). 
A cidade de São José do Rio Preto recebe um grande número de pessoas ligadas ao turismo de negócios, 
possui uma vasta rede hoteleira e vários restaurantes, food trucks e mercados para atender a demanda. Um 
complexo gastronômico que englobe restaurantes, comércio de alimentos e cursos de gastronomia irá atrair 
mais visitantes e residentes para a cidade, fortalecendo a cultura e incentivo ao crescimento econômico 
regional. De acordo com o relatório do IBGE 2019, São José do Rio Preto possui 460.671 habitantes, dife-
rente da projeção de 2018 que somava 456.245 habitantes, diferença que representa um crescimento de 
0.97% (IBGE, 2019).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente terá como resultado o projeto arquitetônico de um complexo gastronômico para a cidade de São 
José do Rio Preto proporcionando um espaço arrojado e aconchegante para reuniões, passeios e aprendi-
zados.  
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RESUMO 
Através de pesquisas acadêmicas, foi apontada a necessidade e a importância de um hospital voltado para os animais 
da região de São José do Rio Preto/SP. Ainda visando aprimorar o conhecimento sobre a tipologia arquitetônica, foram 
selecionados projetos de hospitais veterinários para servir como estudo de caso e campo, para assim chegar em um 
projeto arquitetônico que atenda todas as necessidades desses animais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hospital Veterinário, arquitetura, bem-estar animal. 
 

INTRODUÇÃO 
Com a intensificação da domesticação e a expansão urbana que invadiu o território natural dos animais, 
aproximou-os ao cotidiano humano. Dessa forma, os cuidados com a saúde e o bem-estar animal são cada 
vez mais necessários e para isso conta-se com o papel do veterinário e dos hospitais veterinários, que re-
presentam para eles o mesmo que um médico e um hospital para os seres humanos. 

 
METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem como metodologia para desenvolvimento a revisão da literatura através de pesqui-
sas em livros e sites autênticos, análises referenciais de projetos arquitetônicos de Hospitais Veterinários 
que tenham boas soluções arquitetônicas seguindo referencial Decreto nº 40.400 de 24 de outubro de 1995, 
Resolução nº 1015, de 9 de novembro de 2015., Vigilância Sanitária e pesquisas online. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Assim como os humanos, os animais também podem necessitar de um atendimento médico emergencial. 
Atropelamentos, queimaduras, fraturas, obstrução das vias respiratórias, envenenamento, parto com com-
plicações, convulsões e reações alérgicas são só alguns exemplos do que pode acontecer com os animais. 
Os animais são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir emoções como medo e felicidade. Cada vez 
mais a sociedade reconhece a importância de pensar alternativas para minimizar a dor e o sofrimento dos 
animais (CFMV, 2012). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho terá como resultado desenvolver um projeto arquitetônico de um Hospital Veterinário, 
no município de São José do Rio Preto/SP, especializado em atendimento de emergências e urgências, 
com o intuito de atender os animais com traumas e outras patologias que requerem cuidado imediato. 
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RESUMO 
O Brasil lidera o ranking de partos cirúrgicos em todo mundo, e esse índice de cesarianas é alarmante, contraindicado 
pela Organização Mundial da Saúde, exige uma revisão no padrão de atendimento às gestantes e no acolhimento á 
família , de forma a incentivar o parto normal através da garantia de acesso a parturiente á informações concisas sobre 
os riscos e vantagens de cada procedimento e formas de parto e, acima de tudo, garantindo o seu protagonismo e 
atendimento humanizado e respeitoso, baseado nas evidencias cientificas.    

 
PALAVRAS-CHAVE: Parto Humanizado, Arquitetura, Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 
O momento da gestação e do nascimento do ser humano são eventos sociais, um marco na vida da mulher, 
mas que também envolvem seu parceiro e todos seus familiares. Consiste numa experiência humana das 
mais significativas. Assim, a casa de Parto proporciona um ambiente acolhedor, respeitoso e seguro para a 
grávida que quer ter um parto natural; nela, a mulher é empoderada para ditar as regras de seu parto, sen-
do respeitada em todos os seus desejos nesse momento. 

 

METODOLOGIA 
Inicialmente, realiza-se um levantamento bibliográfico de monografias, artigos científicos, livros, publica-
ções, textos, blogs e sites que abordem os temas sobre casa de parto. 
Para o estudo, foram utilizados os bancos de dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e do Cadas-
tro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), bem como os dados disponibilizados no site oficial da 
OMS (organização mundial da saúde), ANS (agencia nacional de saúde suplementar), Hospital Israelita 
Albert Einstein e o IHI (Institute for Healthcare Improvement). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Descrever os benefícios trazidos por esses centros especializados denominados “casas de parto” para as 
mães e seus bebes.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nos tempos de hoje, o parto não é vivido simples e puramente como instintivo, mas apesar de tudo muitas 
mulheres têm buscado cada vez mais a vivencia do parto natural. As parturientes e suas famílias carecem 
de informação tanto quanto apoio, pois se estiverem bem preparados para vivenciar o parto, as tensões 
diminuem, dando espaço a segurança e confiança.  
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RESUMO 
O presente trabalho terá como abordagem principal o desenvolvimento de um projeto arquitetônico de uma unidade 
básica de saúde UBS, aderindo o uso de projetos conceituados em humanização de ambientes hospitalares, ajudando a 
quebrar o paradigma em que os  ambientes públicos de saúde como: UBS, UPA e Hospitais  que as pessoas vão para 
receber notícias ruins ou para o fim da vida, sendo que  a arquitetura em espaços públicos  de saúde  tem como foco de 
criar espaços semelhante à realidade das pessoas, onde haja a processo de convívio entre aos profissionais e pacien-
tes estimulando relações saudáveis ajudando aos usuários passar pelas dificuldades e enfermidades, eis o verdadeiro 
papel da  arquitetura social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Unidade básica de Saúde UBS, arquitetura, paradigma. 
 

INTRODUÇÃO 
Com a criação de novos projetos de Unidades Básicas de Saúde nos municípios tem como função de ex-
trema importância para ajudar no bom funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, tendo um papel 
importante, sendo a porta de entrada para ao atendimento e prevenção de enfermidades. A propagação dos 
postos de Unidades Básicas de Saúde tem foco de descentralizar o atendimento, dar proximidade à popula-
ção ao acesso aos serviços de saúde e desafogar os hospitais.  
 

METODOLOGIA 
A presente pesquisa  terá como metodologia para desenvolvimento a revisão da literatura através de pes-
quisas em livros e sites autênticos, análises referenciais de projetos arquitetônicos de Unidades Básica de 
Saúde que tenham boas soluções arquitetônicas seguindo referencial RDC 50 ANVISA ,vigilância sanitária  
e pesquisas online, e, um estudo referencial que será um estudo de caso sobre os projetos de padronização 
“requalifica UBS”  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O principal objetivo do Ministério da Saúde é de oferecer condições e estruturas a população brasileira para 
atender as ações necessárias na promoção, proteção e recuperação da saúde pública, diminuindo as en-
fermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, 
assim, mais qualidade de vida ao brasileiro. A UBS tem como de respeitar os princípios de integralidade, 
equidade e universalidade pessoal, direcionando a participação e o controle social abordando à vigilância à 
Saúde na defesa da qualidade de vida das pessoas, dentro de seu raio de atuação. (MINISTÉRIO DA 
SAUDE ,2014). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente terá como resultado o projeto arquitetônico de uma Unidade Básica de Saúde para a cidade de 
São José do Rio Preto proporcionando um espaço de saúde humanizado e aconchegante para o dia a dia 
dos profissionais e usuários do SUS.  
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RESUMO 
O processo de urbanização brasileira vem acarretando vários problemas, entre os quais as enchentes e lixiviação dos 
rios. Tais problemas podem ser solucionados com práticas mais sustentáveis, como os métodos empregados dentro 
das técnicas compensatórias. Sendo assim, o objetivo é relacionar o manejo de águas pluviais nos cursos de Arquitetu-
ra e Urbanismo do noroeste paulista localizadas a 150 km da do município de São Jose no Rio Preto – SP. O método 
aplicado para a realização deste trabalho consiste na revisão bibliográfica e na análise das grades curriculares nos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo e a realização de entrevistas com os coordenadores, professores e alunos das insti-
tuições. Através dos resultados das pesquisas que abordavam desde conhecimentos gerais a específicos, concluímos 
que as universidades reconhecem a importância do manejo de águas pluviais, entretanto, que os alunos não recebem o 
conhecimento necessário no assunto para sua formação. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Planejamento urbano, manejo de águas pluviais, sustentabilidade, técnicas compensatórias. 

 
INTRODUÇÃO 

A desenfreada urbanização, acarretou vários problemas no ambiente edificado (IBGE, 2011). Esses pro-
blemas podem ser solucionados ou amenizados com formas mais sustentáveis de planejamento, através 
das técnicas compensatórias que visam amenizar os efeitos da urbanização (TAVANTI, 2009). Sendo as-
sim, o objetivo é relacionar a aplicação do manejo de águas pluviais nos cursos de Arquitetura e Urbanismo 
no Noroeste Paulista, localizadas a um raio de 150km de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e 
verificar como esses cursos tem abordado as novas formas de planejamento urbano. 

 
METODOLOGIA 

O método aplicado para a realização deste trabalho consiste primeiramente na revisão bibliográfica. Após a 
primeira etapa, foi realizada uma pesquisa dos cursos de arquitetura e urbanismo existentes em um raio de 
150 km da cidade de São José do Rio Preto, em seguida a análise dos planos pedagógicos e grades curri-
culares, como também entrevistas com os coordenadores, professores e alunos das instituições. 

 
DISCUSSÕES 

As técnicas compensatórias fazem o controle da drenagem utilizando bacias de detenção e retenção entre 
outros. Um dos principais métodos utilizados dentro das técnicas compensatórias são: WSUD – Water Sen-
sitive Urban Design, BMPs – Best Management Practices, LID – Low Impact Development, e SUDs – Sus-
tainable Urban Drainage Systems, que utilizam o manejo de águas pluviais como fator de planejamento. 
Entretanto, essas técnicas ainda são pouco difundidas no Brasil, isso se deve a formação nos cursos de 
graduação que em grande parte não contemplam em sua grade curricular (TAVANTTI, 2009). A partir dos 
questionários realizados foi possível entender melhor o conhecimento sobre o assunto. Entre os coordena-
dores, a maioria tem um conhecimento razoável (50%). Já entre os professores, 33,3% responderam que 
abordam de maneira profunda, 16,7% maneira superficial, e 33,3% de maneira razoável. Por último, os re-
sultados das pesquisas com os alunos concluíram que 93,5% aprendeu algo sobre a questão de águas 
pluviais em algum momento do curso, 4,3% disse que não aprendeu e 2,2% respondeu que não lembra. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que as universidades reconhecem a importância do manejo de águas pluviais nos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, pois, este é um tema de importância ambiental e urbanística, entretanto, os alunos 
não recebem o conhecimento necessário no assunto para sua formação. 
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RESUMO 
Trata-se de um estudo de caso de uma residência unifamiliar que ficou conhecida como a Casa da Cascata, localizada 
na cidade de Mil Run, Pensilvânia, EUA. Objetivo: analisar os projetos os quais fazem o uso da topografia natural do 
terreno, juntamente com a arquitetura orgânica. Através da análise da Casa da Cascata compreende-se o objetivo de 
Wright ao mesclar o urbano com o natural, ao incluir a cascata na casa não apenas como uma paisagem, mas como 
parte do projeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura, topografia, arquitetura orgânica, casa cascata. 
 

INTRODUÇAO 
O estudo de caso de Fallingwather ou, Casa da Cascata (Pensilvânia, Estados Unidos), de Frank Lloyd 
Wright, cujo estilo ficou conhecida como “arquitetura orgânica”, por estar em completa sintonia consigo 
mesma e com a natureza ao seu redor. Wright mostra um modo diferente de observar as construções jun-
tamente com o meio ambiente que o cerca. Ao posicionar a casa em cima da cascata, seus futuros morado-
res pudem apreciar a natureza não somente com a visualização da queda d’água, mas que também sentir a 
força com que passa e corre o rio através dos sons que ecoam pela propriedade (FRACALOSSI, 2012). 

 
METODOLOGIA 

Foi utilizado revisão bibliográfica baseada em livros, artigos científicos e sites confiáveis.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Casa da Cascata foi idealizada a partir de sua conexão ao curso d’água que corre pela propriedade. Essa 
edificação tem o uso de sua topografia natural, uma vez que a base da construção são as rochas do local. 
Algumas superam o nível inferior e aparecem junto da chaminé, “trazendo” a cascata para dentro da resi-
dência. Wright pediu um estudo topográfico de toda a área ao redor da cascata, em seguida criou um mapa 
detalhando a área e construiu a casa em cima do terreno rochoso usando-o como como sustentação. Toda 
a casa se mistura à paisagem, a remoção da vegetação foi mínima e o curso da cascata não foi alterado 
(FRACALOSSI, 2012).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frank Lloyd Wright foi considerado o maior arquiteto de todos os tempos e o percursor da arquitetura mo-
derna em seu país, construído no ano de 1936 e finalizado em 1939 no sudoeste rural da Pensilvânia. O 
Arquiteto acreditava que o edifício deve completar seu ambiente, deve funcionar como um organismo coeso 
(GROSSI, 2012). 
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RESUMO 
A crescente preocupação mundial com a sustentabilidade e utilização de recursos naturais, faz com que a cada dia as 
empresas busquem por novas fontes de matérias-primas, representando uma alternativa de potencial de economia e 
competitividade entre as empresas. Aliado a essas considerações o presente artigo tem por objetivo fazer uma aborda-
gem sobre a ODS 9 que trata de industrias, inovação e infraestrutura que visa á construção de estruturas resilientes e 
modernas ao fortalecimento industrial de forma eficiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE, ODS, INDÚSTRIA, IMPACTOS, MADEIRA, RESIDUOS. 

 
INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade é o termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessida-
des atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próprias gerações. A resiliência voltada a 
indústria requer uma infraestrutura que seja capaz de resistir e de se recuperar de impactos. 
A pobreza multidimensional também são desafios a serem superados, pensando na mesma linha de racio-
cínio as autoridades publicas devem buscar alternativas para solucionar o problema. 
O tema deste trabalho é baseado na ODS 9 que visa construir infraestruturas resilientes, promover a indus-
trialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 
Dentre os desafios, destacamos a Redução das sobras provenientes das indústrias, possibilitando a gera-
ção de novos produtos e consequentemente reduzir o corte de arvores. 

 
METODOLOGIA 

Após uma revisão bibliográfica de artigos e sites governamentais, foi desenvolvido uma pesquisa sobre as 
metas da ODS 9, em seguida foi feita uma análise dos objetivos, onde foi possível propor uma ação que tem 
a finalidade de reduzir o corte de arvores. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é uma agenda universal que compõe 17 objetivos 
para transformar o mundo, são 169 metas que dever ser atingidas até 2030. Eles são indivisíveis e equili-
bram os três princípios: o social, o ambiental e o econômico. 
Os estudos de materiais para produção de painéis alternativos de resíduo de bagaço de cana-de-açúcar 
para o mercado mobiliário, são fundamentais para a implementação de políticas de aproveitamento de ma-
teriais que até então eram categorizados como resíduo, passando a ser caracterizado como sub-produto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste trabalho foi possível identificar que a sustentabilidade influencia diretamente na vida das pes-
soas e das gerações futuras, a busca por novas alternativas sustentáveis deve ser atribuída a todos desde 
a infância.  
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RESUMO 
As ODS (Objetivo De Desenvolvimento Sustentável), são base para elaboração deste conteúdo e realização futura de 
projetos de ações para amparo de metas do ODS. Constata-se que a agenda 2030 enfatiza a importância do ODS anti-
gamente, hoje em dia e principalmente futuramente. A ODS, foi elaborada na sede da ONU (Organizações das Nações 
Unidas), em 2015, quando 193 Estados membros adotaram as ODS, um compromisso em comum para acabar com a 
pobreza, lutar contra a desigualdade e injustiça e combater as mudanças climáticas. A agenda é formada por 17 objeti-
vos para gerar o desenvolvimento sustentável no planeta com 169 metas que devem ser colocas em pratica por todos 
os países do mundo até 2030. 
 
PALAVRAS-CHAVE: OBJETIVO, DESELVOLVIMENTO, AGENDA. 

 
INTRODUÇÃO 

A “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” solicita exercitar a resiliência, mediantes aos proble-
mas do mundo, as pessoas, o planeta e a prosperidade, buscando a erradicação da pobreza em todas as 
formas e dimensões, é um grande desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sus-
tentável.  A IoT “Internet das Coisas”, conceito de cidade inteligente, otimizando e economizando recursos 
indispensáveis à vida, como água e energia. Uma cidade planejada, inteligente e conectada, com os algo-
ritmos corretos, pode gerir recursos de forma inteligente e sustentável, otimizando e reaproveitando esses 
recursos, trazendo o conceito de sustentabilidade para a pratica e preservando os recursos não renováveis 

 
METODOLOGIA 

Foi adotado a meta ODS 5 como referência para pesquisa, sendo realizada pesquisa bibliográfica em arti-
gos e sítios eletrônicos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os ODS são objetivos que equilibram os três eixos do desenvolvimento sustentável, com metas em cada 
objetivo que são como uma lista de deveres a serem cumpridas pelos governos, sociedade civil, setor priva-
do e todos os cidadãos.  O ODS 5 tem como objetivos acabar com a violência e exploração sexual, divisão 
desigual do cuidado não remunerado e do trabalho doméstico, a desigualdade no acesso e a remuneração 
no mercado de trabalho e a discriminação no cargo público.  A discriminação contra as mulheres é proibida 
pela Constituição Federal, no artigo 3º define como objetivo de a República promover o bem de todos, sem 
preconceito de sexo, raça, cor e idade (e outros), e no artigo 5º prevê que homens e mulheres são iguais 
em seus direitos e obrigações. As conquistas das metas dependem do acompanhamento dos direitos e 
melhoria da qualidade de serviços e equipamentos público, para a garantia eficaz de que funcionem corre-
tamente e com igualdade para todas as mulheres.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para apoiar as mulheres vítimas de discriminação, busca-se reforçar e qualificar os profissionais como psi-
cólogos e assistentes sociais em São José do Rio Preto que atendem em UPAS, CRAS, CRAM, UBS, 
CAPs, possuindo no total 42 pontos de apoios para atender esse fim. Abordando a temática da ODS 5 – 
Igualdade de Gênero.  
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RESUMO 
A água é considerada um recurso natural renovável, por ser um bem inesgotável e reciclável. Apesar de ser considera-
da abundante na natureza, a água pode tornar-se escassa ou inapropriada para vários fins. Muitas ações sustentáveis 
então sendo desenvolvidas para evitar a escassez de água e uns dois meios utilizados nesses processos é a utilização 
das águas de reuso, com foco para as águas cinza. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ÁGUA, EFICIENCIA, REUSO, REAPROVEITAMENTO, ÁGUAS-CINZA. 

 
INTRODUÇÃO 

A temática da água e do saneamento é transversal, isto é, tem impactos em diferentes setores da vida. Com 
o objetivo de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água para todos, surge à necessidade 
de desenvolver novos métodos e instrumentos que visem à preservação e à reutilização da água, propondo 
assim, a importância de reusar a água, através do aproveitamento das águas cinza, um tipo de água de 
reuso proveniente de banhos, máquinas de lavar roupa e lavatórios de banheiro. Foi utilizado o método de 
pesquisa bibliográfica baseada em artigos que contextualizem e salientem a reutilização das águas cinza 
em residências.   

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Um dos maiores símbolos de construções hidráulicas é a Roma Antiga, no século IV a.C., foi a responsável 
por construir importantes obras hidráulicas e grandes canalizações para abastecimento de água potável, 
denominados aquedutos. Neste período, o controle do suprimento de água ficava sob o encargo de algu-
mas pessoas, as quais induziam a população a utilizá-la adequadamente. Os romanos também desenvolve-
ram dispositivos especiais de medição de consumo de água, os quais eram testados e lacrados, pagando-
se uma taxa única por tal serviço. (Elmo, 1998) 
A preocupação e a gestão da água são assuntos comentados desde a história antiga, consequentemente, 
em 2015, a ONU propôs 17 metas de desenvolvimento social contemplando a ODS 6 que possui como ob-
jetivo assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos, dando 
ênfase a meta 6.4, que contextualiza a eficiência do uso da água, reutilizando, aproveitando e evitando des-
perdícios dela. 
Tendo como princípio a ODS 6 e observando que o consumo doméstico é responsável por boa parte da 
água consumida e descartada pelas pessoas, a proposta de uma cisterna de reutilização das águas cinzas 
nas residências garantiria a preservação ambiental e a economia nos gastos de água. O reuso das águas 
provenientes de banhos, máquinas de lavar roupa e lavatórios de banheiro, também chamadas de águas 
cinza, para utilização nas descargas sanitárias pode reduzir de 30 a 50% o consumo de água potável, con-
tribuindo com o meio ambiente, preservando os mananciais e diminuindo a geração de esgoto. As águas de 
reuso podem ser armazenadas em cisternas quando coletadas pra que posteriormente possam ser usadas 
em descargas sanitárias, limpeza de pisos, paredes, quintal e veículos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A água é um dos recursos naturais mais importantes, porém, por se tratar de um bem natural que está cada 
vez mais raro e caro, reutiliza-la é de fundamental importância. O processo de reuso de águas cinza pode 
auxiliar a inibir a escassez de água e a garantir água potável para as futuras gerações. Seguindo esse con-
texto, podemos expandir esse sistema para o âmbito urbano, introduzindo o reuso das águas cinza para 
lavagem das estruturas, das ruas e irrigação dos gramados e plantas da cidade.  
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RESUMO 
O tráfico, abandono, maus tratos e o aparecimento de animais silvestres nas cidades estão cada dia mais frequentes, 
com isso surge uma preocupação de resgatar esses animais, tratá-los e devolve-los ao seu habitat natural. São José do 
Rio Preto tem um papel importante no desempenho desses resgates.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ODS 15, ANIMAIS SILVESTRES, VIDA TERRESTRE. 

 
INTRODUÇÃO 

O 4º Batalhão de Polícia Ambiental, Unidade integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, subordi-
nado ao Comando de Policiamento Ambiental, foi criado pelo Decreto Estadual 29.911, de 12/05/1989 e 
instalado em 19/03/1990,  focando também a proteção dos recursos naturais renováveis, da flora e da fauna 
terrestre, fluvial e lacustre, autuando os autores diretos e indiretos dos crimes ambientais, apontando-os à 
justiça para responsabilização nos âmbitos penal e civil, dos danos ambientais causados. 
O Zoológico e Bosque Municipal de São José do Rio Preto foi criado em 1973, e é uma área de lazer apre-
ciada na região com mais de 500 animais de centenas de espécies. No zoológico são atendidos desde ani-
mais silvestres resgatados vítimas de maus tratos ou que estão irregularmente, como animais domésticos 
nas casas de pessoas que não possuem autorização do Ibama. Também são apreendidos animais que são 
vítimas de tráfico, caça, atropelamentos, queimadas, outros ferimentos ou que ficaram órfãos, no local os 
animais passam por avaliação clínica e sanitária e quando necessário são tratados e permanecem em qua-
rentena até a completa recuperação. 

 
METODOLOGIA 

Após uma revisão bibliográfica em sites governamentais e jornais, foi desenvolvida uma pesquisa sobre o 
resgate de animais silvestres no município de São José do Rio Preto e região. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos 
e 169 metas a serem atingidos até 2030.  Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erra-
dicação da pobreza, saúde, educação, igualdade de gênero, energia, água e saneamento, padrões susten-
táveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis entre outros. 
O presente trabalho aborda os conceitos da ODS 15 na qual constitui a preservação dos ecossistemas ter-
restres, das florestas e da biodiversidade são o tema deste ODS. A preocupação não se dá só com a pre-
servação e/ou conservação do que já existe, mas também com a reversão de danos já causados ao ambi-
ente. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho do hospital veterinário parceiro da Prefeitura Municipal, oferecem socorro aos animais que ficam 
feridos em atropelamentos ou em queimadas e que são resgatados pela Polícia Ambiental, Ibama e bombei-
ros. É uma parceria que ajuda na recuperação de centenas de animais. No ano de 2017, entre esses ani-
mais resgatados, 164 Animais foram atendidos e tratados,256 Animais somente foram avaliados e encami-
nhados para Zoológico. 
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RESUMO 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem o propósito de fomentar ações que visam transformar o mundo em 
seus aspectos sociais, ambientais, econômicos e institucionais. O presente trabalho tem por objetivo apresentar o ODS 
1 com ênfase na Erradicação da Pobreza, em todas suas formas e dimensões. Pode-se verificar que a pobreza está 
relacionada à falta de acesso a condições de vida considerados necessárias para a subsistência humana, e que o al-
cance pra um desenvolvimento mais sustentável exige ética, compromisso e responsabilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ODS. POBREZA. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 
INTRODUÇÃO 

Com a economia em ascensão observou-se a necessidade de equilibrar os pilares econômicos, ambientais 
e sociais. O desenvolvimento econômico concerne à criação de riquezas, a proteção ambiental corresponde 
aos danos causados no ecossistema e o social trata das problemáticas gerais (saúde, emprego, moradia, 
educação e segurança) (PEREIRA, 2009). A pobreza está ligada diretamente a deficiência de acessos fun-
damentais para as condições de vida das pessoas. O Índice de Pobreza Multidimensional surgiu para medir 
a “intensidade” da pobreza que é definida por três dimensões: saúde, educação e padrão de vida. 

 
METODOLOGIA 

A partir de pesquisas bibliográficas em artigos científicos e plataformas digitais. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Com o fim da Guerra Fria, a ONU e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico pro-
moveram discussões para o estabelecimento de metas de bem-estar econômico, desenvolvimento social e 
sustentabilidade. Estas ações puderam ser pensadas ao passo que as agências oficiais de assistência ao 
desenvolvimento sofreram cortes em seu orçamento, trazendo prejuízos aos países que precisavam de 
cooperação (NAÇÕES UNIDAS, 2019). Para Osório, Soares e Souza (2011) a pobreza pode ser conceitua-
da como um estado de privação em que um indivíduo é submetido a condições inferiores, referentes ao 
mínimo que sua sociedade deve garantir. Devido a isso, surge a necessidade de estabelecer programas 
efetivos e intervenções pertinentes para elevar essa população a uma condição de vida adequada e digna 
para sobrevivência. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O perfil das pessoas que vivem na extrema pobreza está ligado ao baixo grau de formação e instrução edu-
cacional. Como a educação e o grau de escolaridade têm uma relação proporcional com a atuação profissi-
onal é importante suprir a carência para inserção no mercado de trabalho.  São necessárias diretrizes e 
medidas de caráter emergencial para combater a extrema pobreza, conhecer o perfil das pessoas que se 
encontram nessa situação e iniciar a abordagem de qualificação de acordo com sua realidade social, cultu-
ral e desenvolvimentista é fundamental para o processo de transformação social. 
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RESUMO 
A proposta é mostrar a energia solar fotovoltaica, uma das energias sustentáveis que mais cresce no mundo, acompa-
nhando o crescimento da humanidade, mostrando assim o seu forte crescimento no mundo inteiro.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA, SOLAR, SUSTENTÁVEIS. 

 
INTRODUÇÃO 

A energia solar fotovoltaica se resume na criação de energia através dos raios solares, a energia fotovoltai-
ca não precisa de muita radiação para gerar energia, mas depende muito das nuvens, pois em dias de céu 
aberto gera mais energia.  O tema abordado pelo presente artigo são os dentre os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável – ODS o nº 7. “Energia Acessível e Limpa”. 

 
METODOLOGIA 

Por meio de pesquisas em sites da internet, sobre a energia solar fotovoltaica, levando um novo modelo de 
geração e distribuição de energia sustentável, mostrando a chance de produzir sua própria energia limpa, 
unindo economia e sustentabilidade.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Aumentar a demanda de energia sustentável, suprindo a necessidade do mundo atual. Em abastecimento 
de energia devido ao aumento da população, manter a sustentabilidade e diminuição de despesas de ener-
gia, é o grande desafio atual. 
A energia solar fotovoltaica, não se trata de algo novo, pois foi um estudo de uma tecnologia observada a 
primeira vez em 1839, pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel. E vem evoluindo constantemente 
ao longo dos anos. A ação fotovoltaica é o surgimento de uma tensão elétrica em um material semi conduc-
tor, quando exposto à luz visível. A quantidade de energia gerada depende da densidade das nuvens, de 
forma que um número baixo de nuvens pode resultar em uma menor produção de eletricidade em compara-
ção a dias de céu completamente aberto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foi apresentado uma das energias sustentáveis que mais tem crescido no mundo, pois se baseia em uma 
fonte renovável de energia abundante e amplamente disponível, gratuito à todos no planeta – O SOL. Onde 
gera um retorno alto e imediato, mostrando um excelente equilíbrio entre sustentabilidade e economia, pois 
é uma fonte de energia renovável. E o Brasil tem o maior potencial para se aproveitar comparado a Europa. 
Porém, ainda é pouco utilizado aqui. 
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RESUMO 
Trabalho apresentado a disciplina Planejamento Urbano e Regional IV, onde a partir desta pesquisa serão apresentados  
um estudo onde começou na ODS 12  que assegura padrões de produção e de consumo sustentáveis, dentro deste 
assunto agora temos a ISO 14000 (série de normas que garanti o equilíbrio e proteção ambiental, prevenindo a poluição 
e os potenciais problemas que esta poderia trazer para a sociedade e economia). 
E a Gestão Ambiental na arquitetura, organizações de todos os tipos estão progressivamente preocupadas em alcançar 
e demonstrar um desempenho ambiental sadio, através do controle do impacto no meio ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: AMBIENTAL, PROTEÇÃO, SOCIEDADE. 

 
INTRODUÇÃO 

Para que uma construção seja efetivamente materializada, existe uma cadeia extensa produtiva, que desde 
a extração da matéria-prima e transporte de todos os componentes à execução e uso final. A etapa do pro-
jeto é uma destas diversas fases e é o momento em que são definidas as principais diretrizes e, portanto, 
onde as tomadas de decisões influenciam todo o resto do processo, inclusive muitos dos impactos positivos 
e negativos ao meio ambiente. O setor da construção civil e de grande importância para a economia do 
país, porém um dos maiores responsáveis pelos danos ao meio ambiente com grande geração de resíduo 
consumo de recursos naturais. 

 
METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica referente as normas ISO 14000 definem como deve ser desenvolvido o trabalho das 
empresas, com foco na sustentabilidade. Para que uma empresa garanta o seu Certificado ISO 14000, ela 
deve se comprometer com as leis previstas na legislação ambiental de seu país. Este certificado simboliza 
que determinada empresa tem preocupação com a natureza e possui responsabilidades com o meio ambi-
ente. Sistema de gestão ambiental que impacta na arquitetura.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

As empresas têm de um modo ou de outro, que se adequarem às condutas ambientais, para que, com o 
aumento contínuo de demanda por bens e serviços, os recursos naturais, que são base de toda a produção, 
não se esgotem’. 
ISO 14000 é constituído por uma série de normas que determinam diretrizes para garantir que a empresa 
privada ou publica, que pratique a gestão ambiental a implementação dessa norma deve ser buscada por 
empresas que desejam estabelecer ou aprimorar um Sistema de Gestão Ambiental, estar seguras sobre 
políticas ambientais ou demonstrar estar de acordo com práticas sustentáveis a clientes e a organizações 
externas, aborda também questões estratégicas e a preocupação com a cadeia de valor, e ciclo de vida. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na estratégia e no desenvolvimento da empresa perante a ISO a arquitetura contribui para ajudar nesse 
contexto, como já falado acima existe um padrão a ser seguido para se obter o selo de qualidade. Para 
empresas que vão entrar no mercado pode ser fácil, pois o início da empresa começa a ser pensando des-
de a planta para se caracterizar a ter um bom fluxo e ser correta de acordo com a norma a ser seguida. 
Empresas que buscam se adequar torna-se mais complexo o processo por ter que mudar desde a política 
de empresa até ao entrar e sair. 
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RESUMO 
Diante da situação atual onde milhões de copos causam danos, ao meio ambiente e a saúde humana. Levando em 
conta que possuímos, alternativas temporárias e permanentes para diminuir os efeitos em abas partes.   
 
PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE, COPO DESATÁVEL, CONSCIENTIZAÇÃO. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente texto visa conscientizar e orientar, a todo sobre o impacto causado pelo copo descartável em 
nosso eco sistema, e para a saúde humano. Sendo causado pelo mal descarte dos copos plásticos, no qual 
poderia ser minimizado pela substituição dos mesmos ou incentivos para o processo de reciclagem.   

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÔRICA 

No mercado é possível encontra diferentes tipos de plásticos que atendem diferentes necessidades em 
pentes, seringas, painéis, botões, espumas, lanternas, borrachas, utensílios domésticos, embalagens etc. 
variando sua composição e impactos causados. No Brasil são consumidos aproximadamente 720 milhões 
de copos plásticos descartáveis por dia, o que corresponde a cerca de 1.500 toneladas de resíduos por dia, 
os materiais mais utilizados são na produção o  PS – poliestireno, que é extraído do petróleo é o material 
mais utilizado na maioria dos copos descartáveis no Brasil pode ser identificado por meio do símbolo de 
triangulo que indica sua reciclabilidade e o número 6 por dentro e as sigla PS em baixo do produto, o PP – 
polipropilen é um termoplástico que se deriva do propeno, também é indicado pelo triangulo que indica sua 
reciclabilidade e o número 5 por dentro e as sigla PP, o EPS – poliestireno expandido (isopor) é uma espu-
ma de poliestireno moldada, constituída por um aglomerado de grânulos e de grande utilização para produ-
ção de copos térmicos.  O copo descartável tem como principal componente em sua composição o poliesti-
reno derivado do petróleo que é uma fonte não renovável, e de lenta decomposição pois não é biodegradá-
vel, podendo levar de 250 a 400 anos para se decompor dependendo das condições de seu ambiente des-
carte. Devido ao baixo custo da matéria prima a opção de reciclagem dos copos descartáveis tornasse qua-
se nula, levando em conta que as empresas e cooperativas responsáveis por esse processo pagam cerca 
de R$ 0,20 ou R$ 0,10 por cada Kg de material recolhido. Levando em conta que um copo descartável pesa 
aproximadamente 4gm, para se ter 1Kg será necessário juntar 250 copos para receber apenas R$ 0,20. 
Devido a esse fator a reciclagem do produto se torna, mais cara que a própria produção com a matéria pri-
ma virgem. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O copo desertável não é um vilão sozinho, é de responsabilidade nossa fazer um uso consciente buscando 
alternativas que minimizem o uso e até mesmo substitui-lo. No mercado é possível encontrar copos de uso 
permanentes e copos ecológicos ou biodegradáveis, que proporciona menor impacto no meio ambiente. As 
empresas têm a possibilidade de desenvolver programas de incentivos e conscientização dos colaborados. 
Encontrando alternativas como por exemplo uma retiratificação da lei onde todo os copos descartáveis de-
vem ter um descarte correto, se reciclado de forma correta.  
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RESUMO 
O setor industrial hoje é um dos maiores responsáveis, pelo uso indevido da água. Mas podemos afirmar que não é o 
único culpado, pelo cenário que hoje se apresenta no mundo. Vemos por exemplo que a situação no Brasil se torna um 
pouco mais delicada se levarmos em consideração que o país apresenta uma das maiores reservas hidrográficas do 
mundo. O ramo de indústrias que encabeça o quadro neles estão, as indústrias farmacêuticas, bebidas e alimentícia.   
 
PALAVRAS-CHAVE: ÁGUA, INDÚSTRIA. 

 
INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina Planejamento 
Urbano e Regional IV, que abordou a temática de uso da água no setor industrial, baseado na ODS (Objeti-
vo de Desenvolvimento Sustentável) número 06, que aborda o uso da água pela sociedade e suas proble-
máticas.  

 
METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se referências bibliográficas sobre o tema estudado. Pautan-
do-se também na ODS 6. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A Lei Federal nº 9433/97, que trata dos recursos hídricos federais. ODS 6 para ampliar a cooperação inter-
nacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas relaciona-
dos à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tra-
tamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho desenvolvido teve por objetivo, criar um sistema de reciclagem da água dentro do complexo in-
dustrial. Uma vez que as indústrias hoje no Brasil consomem uma porcentagem elevada deste insumo, e 
não possuem um sistema que possa devolver essa matéria prima na mesma quantidade que é usada para 
os processos necessários.  
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RESUMO 

Uma das ações prevista na ODS 2 é dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, 
particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores até o ano de 2030. 
Com a criação de uma escola para a capacitação desses produtores para o cultivo de hortaliças, poderá melhor a pro-
dução de alimentos no município de São José do Rio Preto, e assim colaborando com a ação da ODS 2 que fala sobre 
Fome zeo e agricultura sustentável  
 
PALAVRAS-CHAVE: FOME ZERO, AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E CAPACITAÇÃO 

 
INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina Planejamento 
Urbano e Regional IV, que abordou a temática agricultura familiar e sua importância para a produção de 
alimentos, em 2015 foram responsáveis por 80% da produção mundial e 90% das propriedades agrícolas é 
de agricultura familiar. Em São Jose do Rio Preto a uma concentração de pequenos produtores rurais na 
região do Distrito de Talhado, segundo a Secretária da Agricultura a produção de Hortaliças é a que mais se 
destaca. 

 
METODOLOGIA 

Com a utilização de um Drone será feito um mapeamento do terreno e na sequencia um cadastramento dos 
produtores de Hortaliça. Isso ajudará a equipe técnica a conhecer as principais dificuldades desses peque-
nos produtores. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A criação e desenvolvimento da “TECHORT” oferecendo cursos para a capacitação técnica e pratica dos 
agricultores. Esses cursos terão como objetivo melhorar a produção de Hortaliças na região, colaborando 
com a meta da ODS 2 de que até o ano de 2030, acabar com todas as formas de desnutrição.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A capacitação dos agricultores deve ser feita próximo a eles, levando isso em consideração o melhor local 
para a instalação da escola é na associação de moradores já existente na área central do distrito de Talha-
do. Assim a escola será próxima as propriedades, sendo mais chamativo facilitando o acesso e consequen-
temente os cursos terá maior presença dos agricultores. 
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RESUMO 
Considerando que a pobreza extrema muitas vezes se concentra nestes espaços urbanos, as desigualdades sociais 
acabam sendo mais acentuadas e a violência se torna uma consequência das discrepâncias no acesso pleno à cidade. 
Temas intrinsecamente relacionados à urbanização, como mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento, estão 
incluídos nas metas do ODS 11, bem como o planejamento e aumento de resiliência dos assentamentos humanos, 
levando em conta as necessidades diferenciadas das áreas rurais, periurbanas e urbanas.   
 
PALAVRAS-CHAVE: POBREZA; POLÍTICAS PÚBLICAS; CIDADE. 

 
INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida dos habitantes de um Município pode ser influenciada pela qualidade do planejamento 
municipal, considerando a pobreza multidimensional que se concentra nesses espaços urbanos, a desi-
gualdade social acaba sendo acentuada e a violência se torna uma consequência das diferenças no acesso 
pleno a cidade. As ODS servem como base para que a sociedade tenha um caminho a seguir para uma 
cidade mais sustentável com as práticas de suas metas, adquirindo resiliência para que com a nova tecno-
logia das novas cidades inteligente, o meio ambiente não sofra tanto quanto a isso. 

 
METODOLOGIA 

Visando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com ênfase no objetivo 11, elaboraremos um 
plano de ação que colabore com a eficácia das metas propostas dentro dos prazos programados, a partir de 
revisão bibliográfica em sites governamentais e jornais. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Cidades e comunidades sustentáveis. Aumentar a urbanização tornando as cidades mais humanas, inclusi-
vas e seguras, garantindo a qualidade de vida dos habitantes. 
De acordo com pesquisas, o setor da construção está entre os mais poluentes do mundo. De acordo com o 
ONU – Nações Unidas, as construções consomem um terço dos recursos naturais em uso no mundo, 12% 
da água potável e 40% da energia elétrica do planeta, além de ser responsável por um terço das emissões 
de carbono do mundo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Habitação de qualidade ao alcance de todos, o objetivo desta meta é garantir o acesso à moradia sustentá-
vel, de qualidade, com saneamento básico adequado e de qualidade a preços acessíveis a toda população.  
Os arquitetos devem se preocupar no processo de elaboração do projeto arquitetônico quais são as neces-
sidades do cliente e as condições financeiras para construção, em situações onde não há condição de 
construção integral do projeto, o profissional deverá propor a ampliação objetivando o menor impacto possí-
vel com a parte já executada. 
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RESUMO 
No presente trabalho será feito uma abordagem sobre a inovação das empresas, onde iremos identificar as mudanças 
arquitetônicas que ocorreram decorrentes ao tempo e como isso influencia na meta da ODS 9 de fomentar empresas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: EMPRESAS, CORPORATIVA, INCUBADORA. 

 
INTRODUÇÃO 

O setor privado de pequenas e médias empresas é um ingrediente vital para uma economia de mercado. 
Contribuem para o empreendedorismo e a inovação e é por isso que precisam de políticas especificamente 
voltadas para elas para obterem apoio financeiro e tecnológico. SEBRAE (2014). 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial para promover a sustentabi-
lidade com dezessete objetivos. A ODS 9 possui metas que visa o fortalecimento industrial, ao fomento da 
inovação, com valorização da micro e pequena empresa e inclusão de sistemas financeiros e produtivos.  
Em São José do Rio Preto existe o Parque Tecnológico e a Incubadora de empresas que tem por objetivo 
acolher e incentivar as atividades tecnológicas. A arquitetura corporativa entra nessa questão, já que visa 
deixar o ambiente mais produtivo, tecnológico e diferenciado. 

 
METODOLOGIA 

Após uma revisão bibliográfica em sites governamentais e jornais, foi desenvolvida uma pesquisa sobre a 
ODS 9 e sua meta de fomentar empresas e então foi pensado em aliar a incubadora de empresas de São 
José do Rio Preto com a arquitetura corporativa. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Em São José do Rio Preto existe a incubadora de empresas que presta consultoria gratuita às empresas 
recém-criadas. As empresas podem ficar até três anos na incubadora para depois começarem a se virar 
sozinhas. Além de ceder o espaço, a incubadora oferece todo o suporte teórico de gestão para que as em-
presas sobrevivam depois de sair de lá. A mudança nas relações de trabalho nas últimas décadas é um fato 
incontestável, com isso a arquitetura corporativa ganhou espaço, pois tem como benefício, facilitar a rotina 
dos negócios e reduzir custos, facilitar a comunicação entre os funcionários, aumentar o conforto no ambi-
ente de trabalho e dar uma identidade ao local. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aliar a Incubadora de empresas com a arquitetura corporativa é muito significante, pois ajuda a fomentar as 
empresas. Já que a Incubadora vem com essa iniciativa de abrigar as novas empresas para que elas pos-
sam crescer, a arquitetura corporativa nesse local é essencial, pois deixa as empresas integradas umas as 
outras, para que elas possam ir se ajudando e quebrar aquele tabu de concorrência. Dessa forma as em-
presas estarão contribuindo para a meta de fomentar empresas da ODS 9. 
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RESUMO 
Este trabalho aborda a criação de uma ação eficaz para ajudar a alcançar a igualdade de gênero e empoderamento 
feminino através de pesquisa a temas relacionados a este, baseado na Agenda 2030, onde relacionamos as metas do 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  
 
PALAVRAS-CHAVE: OBJETIVO, AÇÃO, METAS. 

 
INTRODUÇÃO 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), foram fundados em 2015, que tem como principais 
objetivos a erradicação da pobreza, a proteção ao planeta, a garantia de uma vida próspera para todos, a 
paz universal e a mobilização de parcerias para “direcionar o mundo para um caminho sustentável e resili-
ente”. O caso das cidades inteligentes, que, apesar de não estarem citadas diretamente como meta ou indi-
cador, estão presentes em estratégias desenhadas para o alcance do Objetivo 11, que diz respeito a cida-
des e comunidades sustentáveis. ODS 5 – Igualdade de Gênero. Alcançar a Igualdade de Gênero e Empo-
derar todas as Mulheres e Meninas. A meta adotada é a ‘’5.2 eliminar todas as formas de violência contra 
todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de 
outros tipos’’. De acordo com o Instituto Patrícia Galvão, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou so-
freram tentativa de estrangulamento no Brasil nos últimos 12 meses e 22 milhões passaram por algum tipo 
de assedio. A maior parte desse índice não denunciou o agressor, ou procurou ajuda. Isso porque muitas 
vezes elas pensam que a denúncia faz piorar as agressões, ou para preservação do casamento/família, ou 
então que o agressor não será punido, e muitas vezes pela dependência econômica do companheiro. 

 
METODOLOGIA 

Pesquisa em artigos acadêmicos e o site do Instituto Patrícia Galvão. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Os ODS são objetivos que equilibram os três eixos do desenvolvimento sustentável, com metas em cada 
objetivo que são como uma lista de deveres a serem cumpridas por todos os atores sociais. As metas esti-
mulam e apoiam as ações em áreas de importância para a humanidade. ODS 5 – Igualdade de Gênero. 
Alcançar a Igualdade de Gênero e Empoderar todas as Mulheres e Meninas. A meta adotada é a ‘’5.2 elimi-
nar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, inclu-
indo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos’’. De acordo com o Instituto Patrícia Galvão, as mulheres 
vítimas de agressão e/ou assédio não denunciou o agressor, ou procurou ajuda. Isso porque muitas vezes 
elas pensam que a denúncia faz piorar as agressões, ou para preservação do casamento/família, ou então 
que o agressor não será punido, e muitas vezes pela dependência econômica do companheiro. A ação pro-
posta é usar de um aplicativo que ajude a combater o silencio de milhares de mulheres que não tem cora-
gem para denunciar um abuso, agressão ou qualquer outra forma de violência física, sexual ou psicológica. 
Possibilitando especializar das ocorrências mapeamento locais e horários da cidade que oferecem mais 
riscos as mulheres. Possibilitando a definição de agente político de ações estratégicas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Utilizar ferramentas tecnológicas e georreferenciamento para apoiar a gestão pública a promover as estra-
tégias para proteção das mulheres. 
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RESUMO 
As ODS são um conjunto de objetivos estabelecidos pela ONU (2015) que visam tornar o mundo um lugar melhor para 
as pessoas até o ano de 2030. São um total de 17 objetivos, somando 169 metas divididas entre seus determinados 
objetivos. Os objetivos são divididos em 4 grandes grupos, que formam o eixo de desenvolvimento, sendo eles, o ambi-
ental, social, econômico e institucional. Esses objetivos não dependem só das empresas e dos governos para serem 
cumpridas, cada indivíduo deve fazer sua parte, tornando assim algo mais acessível, onde a população é incluída, logo, 
fazendo parte desse grande objetivo em comum, tornar o mundo um lugar melhor, trazendo paz, saúde, emprego, pros-
peridade e bem estar a todos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ODS, EIXO DE DESENVOLVIMENTO, OBJETIVOS. 

 
INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade nada mais é que o homem utilizando os bens provenientes da natureza de uma forma 
que ela possa sempre ser renovada, não causando danos ao planeta e gerando problemas para futuras 
gerações. Desde a 1º Revolução industrial, o quesito sustentabilidade vem sendo colocado em pauta, mas 
ele nunca foi tão discutido quanto nos atualmente, já que nós precisamos que o planeta funcione de forma 
regulada e ordenada para que possamos sobreviver sem maiores complicações. 

 
METODOLOGIA 

Por meio de pesquisas em artigos científicos e sítios eletrônicos e estudo feito sobre a cidade de São José 
do Rio Preto. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 Os eixos de desenvolvimentos são a base de toda a agenda, já que os objetivos são interligados e indivisí-
veis, onde um depende do outro, funcionando com um esquema de pirâmide, onde a base dessa pirâmide é 
o eixo ambiental, que possui objetivos envolvendo a qualidade e distribuição de agua, ações que previnam 
o aquecimento global e as alterações do clima, a vida aquática, englobando todos os seres que ali vivem, e 
a vida terrestre, de uma forma geral.  Algumas associações foram criadas para facilitar o trabalho desses 
catadores de recicláveis, como é o caso da Cooperlagos, que possui sede na cidade de São José do Rio 
Preto, zoneando a cidade, aumentando o volume de recicláveis e separando-os para aumentar ainda mais 
seu valor comercial. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ação está pautada em dois dos quatro elementos, sendo eles o ambiental e o econômico.  O estimulo a 
formação de cooperativas de catadores no município de São José do Rio Preto, promovendo a renda e a 
contribuição ambiental com a coleta de material reciclável, estimulando uma consciência de sustentabilidade 
em todo o município. 
A coleta e reciclagem são pontos de extrema importância quando a questão de sustentabilidade. Sendo o 
Brasil, um dos maiores recicladores do mundo, devido a sua grande extensão, sua elevada população e 
também os programas de incentivo, que aumentam o interesse dessa população em reciclar. 
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RESUMO 
O tema abrange a utilização das águas de reuso, com a ação de aproveitamento de águas pluviais e promover eficiên-
cia no uso da água. Essa ação surge como proposta para ODS 6 com objetivo de assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todas e todos, dentro da meta 6.4 especificamente. Acerca de novas formas de 
captação, o armazenamento e aproveitamento da água ganha importância. O sistema de aproveitamento de água de 
chuva é uma das principais soluções para melhor gestão do uso da água.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ÁGUA DE CHUVA, APROVEITAMENTO, REUSO, RESIDÊNCIA. 

 
INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade é importante para a vida do nosso planeta e dos seres humanos (WWF BRASIL). Os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela ONU em 2015, são a primeira agenda 
universal de primordial importância para o desenvolvimento sustentável. O ODS 6 trata-se da temática da 
água e do saneamento, com a gestão sustentável para assegurar a disponibilidade deste recurso de extre-
ma importância para o planeta. 

 
METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica, baseada em sites com bases de dados reconhecidas e periódicos, artigos científicos.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O aproveitamento de águas pluviais, já é utilizado desde muito tempo, teve início por volta de 3000 anos 
a.C no Oriente Médio (CARVALHO, 2010).  Nas cidades brasileiras começam a ser propostas legislações 
exigindo ou incentivando a captação, retenção e uso de água pluvial. A principal norma de aproveitamento é 
a ABNT NBR 15527:2007 – Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não 
potáveis, e os dados para o estudo de caso foram obtidos junto a Conjuntura Econômica de São José do 
Rio Preto (2018), os dados pluviométricos dos anos de 2016 e 2017 foram analisados neste trabalho, sendo 
analisado para o dimensionamento do reservatório, foi calculada a média mensal dos anos de 2016 e 2017.  
A fim de analisar a viabilidade relativa à implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva para 
consumo não potável, foi realizado um estudo de precipitação, para aplicação em residências de São José 
do Rio Preto com área de captação de 100 metros quadrados (m²).  O potencial de economia de água potá-
vel, adotando o sistema de aproveitamento de água de chuva, pode ser calculado por um Programa Com-
putacional denominado Netuno. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para viabilizar o uso do sistema de aproveitamento de água de chuva em épocas de estiagem, onde não se 
tem um total aproveitamento, nos meses de abril a setembro, é interessante o reuso da água da máquina de 
lavar roupa, sendo está 20% (20 litros), colocando então essa água no reservatório, para suprir o uso da 
falta de água de chuva, consequentemente gerando uma economia. 
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RESUMO 
A cada dia que passa há necessidade de medidas de preservação da natureza, porém a população entende que a res-
ponsabilidade não é dela, e sim apenas das grandes empresas, pois criou-se o mito de que elas são as grandes e úni-
cas poluidoras. Logo, tornou-se necessária a participação cada vez mais ativa da população, juntamente com empresas 
de todos os portes, o que possibilita a criação de incentivos para ambas as partes. Será que a exposição da realidade 
sobre a destruição do meio ambiente e sobre o impacto que a mudança de uma pessoa causa mudaria a atitude de toda 
uma população? 
 
PALAVRAS-CHAVE: EMPRESAS; MEIO AMBIENTE; NATUREZA; POPULAÇÃO. 

 
INTRODUÇÃO 

Para que se torne possível a conscientização de toda uma cidade, será necessário o uso de vários instru-
mentos de incentivo. Esses instrumentos devem beneficiar todos os lados: empresas de todos os portes, 
população e governo. Porém, há necessidade de fiscalizações para cada área de atuação, tornando mais 
fácil a comprovação da eficácia desse método de preservação ambiental. Necessidade de preservação 
ambiental, cada vez mais forte, fazendo com que novas atitudes (envolvendo a população, o governo e 
empresas) que gerarão recuperação, substituam ações antigas, que geravam a degradação da natureza. 

 
METODOLOGIA 

Revisão bibliográfica de artigos e sites governamentais, foi desenvolvido uma pesquisa sobre vários tipos de 
incentivos fiscais para empresas, as mesmas se tornam obrigadas a oferecer meios para que a população 
participe e interaja com essas mudanças ambientais.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os 5P’s (Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta) poiam a conceituação de todas as 17 ODS. 
Construir mecanismos de governança que facilitem a inclusão de novas empresas, novas parcerias através 
da assinatura das ODS’s. As mesmas terão a obrigação de dispor de meios para que a população participe 
dessas mudanças, que melhorarão a vida de todos. As empresas, a população, o Governo, todos deverão 
participar e terão vantagens, porém pensando de forma global, o que mais terá vantagem será o planeta. 
Utilizando pessoal especializado, fiscalizações serão efetuadas pelo Governo, para garantir que as vanta-
gens dadas às empresas estejam sendo implementadas e que todos os envolvidos estão honrando com o 
que lhes foi garantido. Por meio de aplicativos, além de a empresa controlar as atividades mais populares, a 
participação de cada pessoa, as vantagens oferecidas e poder lançar novas oportunidades, a população 
também pode controlar suas próprias ações e prêmios e ainda ajudar na fiscalização das empresas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação da população, tornará mais eficaz qualquer atividade realizada. Com a mobilização de cada 
um através de um tipo de incentivo, esses atos de preservação ganharão cada vez mais força e se tornarão 
cada vez mais comuns na vida de cada um.  
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RESUMO 
No presente trabalho falaremos sobre a desigualdade e como podemos colaborar através da doação de parte do nosso 
imposto de renda para ações sociais que ajudam crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabi-
lidade social, desta forma também colaboramos para o alcance das metas do ODS 10. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA, PROJETO SOCIAL, VULNERABILIDADE. 

 
INTRODUÇÃO 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS são um plano de ação que possui 169 metas a serem 
alcançadas, elas têm como objetivo fortalecer a paz universal e erradicar a pobreza multidimensional, con-
tribuindo para que as pessoas tenham acesso a saúde, a moradia e a educação. Existem projetos sociais 
que colaboram para que partes desses problemas sejam solucionados, dando oportunidade para crianças e 
adolescentes que se encontra em situações de rico, oferecendo cursos, alimentação, atendimento com pro-
fissionais, entre outros serviços.A desigualdade afeta as pessoas e a sociedade como um todo. Os países 
menos desenvolvidos são os mais afetados, muitos ainda não possuem acesso à educação e inúmeros 
adolescentes e crianças se encontram em situações de vulnerabilidade e dependência química. 

 
METODOLOGIA 

A Destinação Solidária tem ajudado vários Projetos Sociais, pessoas físicas e jurídicas podem doar parte do 
seu imposto de renda para ajudar instituições assistenciais, parte do dinheiro pago vai para projetos sociais 
ao invés de ir somente para o governo. Em São José do Rio Preto, o dinheiro pode ser destinado para o 
fundo da criança e do adolescente ou para o fundo dos idosos. O dinheiro arrecadado fica disponível em 
uma conta da prefeitura, o valor é checado pela Receita Federal e em seguida a prefeitura lança um Edital 
para que as entidades possam inscrever projetos para captar o valor. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Comunidade Terapêutica Só Por Hoje foi fundada em 1994, é uma entidade social sem fins lucrativos e 
de atuação regional. Presta assistência social gratuita para crianças e adolescentes do sexo masculino que 
se encontra em situação de vulnerabilidade social e dependência química. Hoje possuem sete projetos so-
ciais, três são em parceria com o município de Rio Preto, três com o estado de São Paulo e um com iniciati-
va privada através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Rio Preto. Cerca de 250 pessoas 
em situações de vulnerabilidade social são atendidas por ano, contam com uma equipe com mais de 120 
profissionais entre psicólogos, assistentes sociais, professores, arte-educadores, enfermeiros, médicos, 
motoristas, auxiliares de limpeza, entre outros. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fazer a doação de parte do imposto de renda faz toda a diferença, milhares de pessoas são beneficiadas, 
crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social passam a ter acesso à educação, e são capa-
citados por meio de cursos. Essas oportunidades evitam com que eles se envolvam com as drogas, reduz o 
trabalho infantil e passam a ter uma vida melhor. Assim podemos colaborar para o alcance das metas do 
ODS – 10, reduzindo a desigualdade. 
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RESUMO 
Hoje mais de 55% da população vive em áreas urbanas. Em 2030, são estimadas 41 megalópoles com mais de 10 
milhões de habitantes. Considerando que a pobreza extrema muitas vezes se concentra nestes espaços urbanos, as 
desigualdades sociais são acentuadas e a violência se torna uma consequência das discrepâncias no acesso pleno à 
cidade. Mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento, estão incluídos nas metas da ODS, bem como o plane-
jamento e aumento de resiliência dos assentamentos humanos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE. DESENVOLVIMENTO. ESPAÇO PÚBLICO. 

 
INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida dos habitantes do Município pode ser influenciada pela qualidade do planejamento mu-
nicipal, considerando a pobreza multidimensional que se concentra nesses espaços urbanos, a desigualda-
de social acaba sendo acentuada e a violência se torna uma consequência no acesso pleno à cidade. As 
ODS servem como base para que a sociedade tenha um caminho a seguir para uma cidade mais sustentá-
vel com as práticas de suas metas, adquirindo resiliência para que com a nova tecnologia das novas cida-
des inteligente, o meio ambiente não sofra tanto quanto a isso. (Brasil, 2015) 

 
METODOLOGIA 

A partir de pesquisa bibliográfica sobre 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), trabalharemos 
com o objetivo 11 que diz respeito às cidades elaborando um plano de ação que colabore com umas das 
sete metas estabelecidas dentro deste objetivo, com o intuito de trazer melhorias.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

ODS são 17 objetivos e 169 metas ligados à agenda 2030, um plano de ações para as pessoas, o planeta e 
a prosperidade. Objetivos globais estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o intuito de 
gerar um conjunto de metas que suprisse os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que 
nosso mundo enfrenta. Acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas te-
nham paz e prosperidade. (Brasil, 2015) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acupuntura urbana – praça para todos. O objetivo desse projeto é a realização de pequenas interven-
ções na cidade de São José do Rio Preto, visando as 398 praças existentes, tanto as praças centrais como 
aquelas de difícil acesso, a praça é um dos espaços urbanos mais significativos das cidades brasileiras. 
Este tipo de espaço público deve ser apropriado, tendo como intuito o acesso aos moradores dessas áreas 
a um local seguro e planejado para o convívio, lazer e esporte (PAULO, 2019). Vendo a cidade como um 
Organismo Vivo, temos os componentes e subsistemas que são áreas centrais e periferias, quando nesses 
locais a pequenas áreas em mal estado, acaba que atrapalhando o desenvolvimento do restante (PAULO, 
2019). Porém somente os morados e a prefeitura da cidade não conseguiriam manter um número tão gran-
de assim de praças, tendo sempre a manutenção e fiscalização desses locais, por tanto o projeto é que 
interessados, empresas e comércios por meio de termos assumam o compromisso de cuidar do espaço 
durante um ano. Em troca, terá o direito, se desejar a uma placa no local com nome da empresa, instituição, 
nome pessoal ou da família (PAULO, 2019). 
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RESUMO 
Hoje mais de 55% da população vive em áreas urbanas. Em 2030, são estimadas 41 megalópoles com mais de 10 
milhões de habitantes. Considerando que a pobreza extrema muitas vezes se concentra nestes espaços urbanos, as 
desigualdades sociais são acentuadas e a violência se torna uma consequência das discrepâncias no acesso pleno à 
cidade. Mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento, estão incluídos nas metas da ODS, bem como o plane-
jamento e aumento de resiliência dos assentamentos humanos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: OBJETIVO, AÇÃO, METAS. 

 
INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida dos habitantes do Município pode ser influenciada pela qualidade do planejamento mu-
nicipal, considerando a pobreza multidimensional que se concentra nesses espaços urbanos, a desigualda-
de social acaba sendo acentuada e a violência se torna uma consequência no acesso pleno à cidade. As 
ODS servem como base para que a sociedade tenha um caminho a seguir para uma cidade mais sustentá-
vel com as práticas de suas metas, adquirindo resiliência para que com a nova tecnologia das cidades inte-
ligente, o meio ambiente não sofra tanto quanto a isso. (Brasil, 2015) 

 
METODOLOGIA 

Visando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), trabalharemos com o objetivo 11 que diz 
respeito às cidades elaborando um plano de ação que colabore com umas das sete metas estabelecidas 
dentro deste objetivo, com o intuito de trazer melhorias. (Brasil, 2015) 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

ODS são 17 objetivos e 169 metas ligados à agenda 2030, um plano de ações para as pessoas, o planeta e 
a prosperidade. Objetivos globais estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o intuito de 
gerar um conjunto de metas que suprisse os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que 
nosso mundo enfrenta. Acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas te-
nham paz e prosperidade. (Brasil, 2015) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

RECICLE PARA O MUNDO, RETORNE PARA VOCÊ. O objetivo desse projeto é gerar sustentabilidade e 
oportunidade através da reciclagem. Atingindo as três colunas da sustentabilidade foi feita a criação de um 
fomento onde a população ganha sendo consciente e colaborando com o planeta.Desenvolvido para pes-
soas de baixa renda, através de um cadastro na Secretaria do Trabalho, o inscrito receberá um cartão onde 
a cada troca de PET nas maquinas coletoras uma pontuação x será revertida para a utilização no transporte 
coletivo. Através de uma cooperativa será coletado o material arrecadado e vendido, dividindo o lucro entre 
os catadores. Os catadores da cooperativa serão selecionados através do CRAS, para transformar a reci-
clagem em fonte de renda, gerando oportunidade para moradores em situação de rua. (Spitzcovsky, 2016) 
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RESUMO 
Neste trabalho será feito um estudo de campo onde será levado em conta onde existe um grande concentração de 
pessoas com baixa renda, a fim de serem implantados alguns projetos para que haja a erradicação da fome, para esse 
tal fim aconteça serão desenvolvido algumas ideias vindo a partir da criação de um cinturão verde que geralmente são 
criados a partir de periferias de cidades que por sua vez tem o uso controlado e exclusivo para produtores familiares. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ODS, CINTURÃO VERDE, AGRICULTURA FAMILIAR. 

 
INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, preser-
vando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Objetivos de 
desenvolvimento sustentáveis(ods), foi adotada na cúpula das nações unidas sobre o desenvolvimento sus-
tentável em setembro de 2015 e são compostas por 17 objetivos 169 metas a serem atingidas até 2030. 
Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, redução das desigual-
dades, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, energia, água e sanea-
mento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção 
e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestru-
tura, industrialização, entre outros. 

 
METODOLOGIA 

Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica em artigos e sites especialmente os governamentais e que 
estabelecem políticas públicas para o tema. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em setembro de 2015, líderes mundiais em reunião na sede da ONU, em Nova York, decidiram um plano 
de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prospe-
ridade. A agenda 2030 abrange uma lista com 17 ODSs, cada qual com a sua respectiva ação.Cada tipo de 
ODS beneficia o seu público alvo com a sua proposta, ajudando assim para que se construa um melhor 
amanhã para o mundo em que vivemos. Cada qual objetivo existe um determinado incentivo para que se 
possa ser executado. A proposta em questão será trabalhada a partir do objetivo de desenvolvimento sus-
tentável (ods 2), que se refere a fome zero e a agricultura sustentável. A meta em que se refere a erradica-
ção da fome, será trabalhada à risca, garantindo alimentação de qualidade para pessoas que tem a neces-
sidade a tal ajuda juntamente com o desenvolvimento de um cinturão verde na região urbana. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível sonhar e implementar um lugar onde se pode plantar, colher, gerar renda e contribuir com a qua-
lidade de vida e a preservação ambiental no município a partir da agricultura familiar. Seria esse o intuito do 
projeto, definir área onde pessoas de baixa renda possam cultivar hortaliças frescas e livres de agentes 
agrotóxicos sendo assim mais saudáveis e de melhor qualidade. O cultivo não seria somente para o seu 
consumo interno, subsistência, como também para revenda para municípios vizinhos. 

 
REFERÊNCIAS 

AGRAER. Agencia de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. Mato Grosso do Sul. Disponível em: 
<http://www.agraer.ms.gov.br>. Acesso em 02 de abril de 2019. 
NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, Agenda 2030. Disponível em:  
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em 10 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 
 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/


 

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PARA UMA SOCIEDADE SEGURA 
 
GARUTTI, Vinicius - Discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILAGO. 
 
AZEVEDO, Fabiana Zanquetta - Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILAGO. 

 
 

RESUMO 
No Brasil e no mundo há o aumento de casos de abusos relacionados a menores, sejam esses sexuais, psíquicos e 
exploração de trabalho. Efetivaremos um sistema para tratarmos na prevenção e acompanhamento com essas vidas 
que foram marcadas de maneira negativa, e gerar a inclusão desses menores a uma sociedade, onde a paz e a digni-
dade sejam alicerces para crescimento como ser humano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PREVENÇÃO, INCLUSÃO, ALICERCE.  

 
INTRODUÇÃO 

Segundo a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 227º ‘’É dever da família, da sociedade e do estado 
assegurar à criança, ao adolescente, e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão’’. 

 
METODOLOGIA 

Foram realinhados espaços físicos para fazer o atendimento à população, dividimos a cidade e 4 grandes 
centros e delimitamos escolas que já fazem parte de algum projeto de incentivo a educação, que tenham 
espaços físicos suficientes para atendimento do público alvo e fazer com que a nossa sociedade entenda o 
quão mal isso se dá na formação do caráter de uma criança e conscientizar essas crianças para que quan-
do cheguem na fase adulta, saibam de qual maneira deve-se conduzir tais assuntos.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula 
das Nações Unidas, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. Nesta agenda 
estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, agricultura, saúde, educação, igual-
dade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, entre outras. Será abordado o 
ODS 16, onde trata de Paz, Justiça e Instituições eficazes, e tem como meta 16.2 acabar com o abuso, 
exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da identificação de espaços para que a população seja assistida, propõe-se eixos sendo divididos 
em 4 pontos de atendimento. Os locais são de fácil acesso a população, e visto que as escolas conveniadas 
já fazem parte de projetos do governo, onde o foco é agir na ressocialização dessas crianças, com palestras 
no intuito de conscientizar as famílias, cursos profissionalizantes, atividades lúdicas, esportivas com assis-
tência psicológica. A proposta poderá colher frutos, visto que é um tema bastante distante principalmente 
das família onde são escassas financeiramente e culturalmente, são temas bastante complexos e com um 
vasto campo a ser trabalhado, porém iniciaremos esse trabalho, crendo no amanhã e crendo que a educa-
ção e a instrução é a base de tudo, é a base de um bom caráter, de um bom cidadão e de uma boa nação. 
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Resumo 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definem as prioridades e aspirações globais para 2030, o que nos 
dá uma grande oportunidade de mudar o mundo para uma forma sustentável. Deve-se compreender como funciona os 
ODS, ou seja, como irá afetar os seus negócios; e assim inserir a sustentabilidade como estratégia, o que gera novas 
oportunidades e crescimento, visto que assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis é uma necessidade 
urgente. Esse trabalho tem por objetivo promover a conscientização da importância da adoção de práticas sustentáveis 
pelas empresas e pela população.  
 
PALAVRAS CHAVES: ODS, SUSTENTABILIDADE, PRODUÇÃO CONSCIENTE, EMPRESA. 

 
INTRODUÇÃO 

Na busca por garantir o desenvolvimento que "satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades o pacto global é uma iniciati-
va proposta pela Organização das Nações Unidas para encorajar empresas a adotar políticas de responsa-
bilidade social corporativa e sustentabilidade. As empresas que aderem a ODS recebem vários benefícios, 
tais como: na identificação de oportunidades futuras, aumento do valor da sustentabilidade corporativa, 
fortalecimento com outros atores no desenvolvimento político, estabilização de mercados e da sociedade e 
linguagem comum. 

 

METODOLOGIA 
Investigação das possíveis empresas que ainda não aderiram à ODS para promover uma intervenção nes-
sas visando a adesão ao desenvolvimento sustentável. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O desenvolvimento sustentável foi tema da Agenda 2030, a qual uniu pela primeira vez de forma ampla e 
inclusiva as visões de líderes de governos, setor privado, academia e ONGs, que trabalharam juntos por um 
objetivo, a fim de garantir o cumprimentas das metas traçadas sob a perspectiva do desenvolvimento sus-
tentável, visto que sem o engajamento do setor privado essas metas não serão alcançadas. Com a adoção 
dessa agenda o desejo é que as empresas sejam capazes de fazer o uso de parcerias e tecnologias para 
mudar a forma de produção, estabelecendo ações afirmativas que diminuam a desigualdade e protejam o 
planeta, diminuindo o impacto que causam sobre ele.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Sustentabilidade deve ser uma prioridade para as empresas, visto que se adotada garante inúmeros be-
nefícios para o capital privado e para a população, portanto é comum que as empresas sejam cobradas 
pelas consequências sociais de seus impactos produtivos. Por ser um trabalho complexo, de equipe multi-
disciplinar a fim de garantir as interrelações entre os pilares da sustentabilidade (econômico, ambiental e 
social) é necessário mais incentivo e tempo para atingir um número significativo de estratégias sustentáveis 
que preservem de forma plena o meio ambiente. 
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RESUMO 
A pobreza é um dos maiores desafios a ser certado no mundo, com o crescimento da população isso vem dificultando 
cada vez mais, pois o governo sozinho não tem requisitos para tirar todas as pessoas da pobreza. A problemática é 
fomentar projetos juntamente com a população para que possamos atingir o maior número de pessoas na pobreza 
extrema. O presente trabalho tem como objetivo alcançar uma das metas dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. Para isto, foram realizadas pesquisas em plataformas digitais como a Scielo, Agenda 30, PNUD e ONU, 
com o intuito de formalizar uma ação para erradicar com a pobreza. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  ODS, POBREZA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se da ODS1, Erradicação da Pobreza. O estudo é parte das atividades desenvol-
vidas na disciplina Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou o teor dos ODS. Em setembro de 2015 
a ONU – Organizações das Nações Unidas em parceria com 193 países elaborou 17 objetivos com 169 
metas propondo melhorias no planeta de maneira a alcança-las até 2030 (AGENDA 2030). A pobreza está 
ligada diretamente a deficiência de acessos a itens fundamentais para a necessidade básica de vida das 
pessoas, por isso estes acessos partem da falta de renda à alimentação e saúde. Portanto o Índice de Po-
breza Multidimensional segue o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e surgiu 
para medir a “intensidade” da pobreza que é definida por três dimensões: saúde, educação e padrão de 
vida.  

 
METODOLOGIA 

O trabalho será desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas articulando-se da ODS1 para o desenvol-
vimento de uma ação que visa colaborar na qualidade de vida das pessoas que vivem na extrema pobreza. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

De acordo com a ONU o ODS1, tem como objetivo acabar com a extrema pobreza em todas as formas, em 
todos os lugares até 2030. Atualmente existem pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia. Desta 
forma a ODS1 visa estabelecer direitos iguais, social, econômico e ambiental. O programa de Inclusão So-
cial para empresas inicia-se com a proposta de oferecer oportunidade de formar na área de escolha de cada 
cidadão. O curso será disponibilizado em escolas profissionalizantes, a partir de parceria com as empresas. 
A oportunidade de estágio e emprego posiciona o indivíduo em uma melhor posição, sendo assim com um 
curso e estagiando haverá a oportunidade do rompimento da Pobreza Multidimensional. As empresas ado-
tarão o programa de inclusão social podendo abater nos impostos o que convém a empresa e contribui com 
a comunidade.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É vital para a dignidade da pessoa humana conquistar os direitos básicos previstos no art. 5º da Constitui-
ção Federal, as referências de território seja o endereço do trabalho ou da moradia, transforma o cidadão 
promovendo cidades inclusivas. Em suma a ação citada permite a inclusão do indivíduo na sociedade de 
forma com que ele possa conquistar o padrão básico dos requisitos essenciais, pois a renda é o caminho 
inicial para chegar à superação da pobreza, com sentimento de pertencimento na cidade. 
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RESUMO 
A desigualdade social é um grande problema no mundo inteiro, causadas por fatores socioeconômicos. A meta do ODS 
10 é acabar com a desigualdade, e pensando nisso depois de estudos foi criado uma ação para capacitar moradores da 
zona norte de São Jose do Rio preto para empreender e ser capaz de gerar a própria renda. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Socioeconômicos, Capacitar, Empreender, Renda. 

 
INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades em sala de aula na matéria de Planejamento 
Urbano e Regional IV, que abordou o conteúdo ODS- Objetivo de Desenvolvimento sustentável e como 
tema o ODS 10, abordando a desigualdade social. O estudo teve como objetivo criar uma ação para alcan-
çar a meta para reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A ação implica em capacitação para 
empreender e gerar uma renda digna.   

 
METODOLOGIA 

Foi usado como referência para a pesquisa, sites da nação unida sobre os ODS 10 e quais são suas metas 
e a Conjuntura Econômica de São Jose do Rio Preto para fundamentar a ação.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ODS 10 e um dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), criado pelo resultado que o ODM 
(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) trouxe. Criaram se então a  agenda mundial que possui 17 obje-
tivos e 169 metas que devem ser atingidos até o ano de 2030, a agenda foi adotada durante a Cúpula das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, que inclui temas totalmente 
agregados. Não somente a diferença econômica, mas a desigualdade social integra fatores socioeconômi-
cos ligados a educação, saúde, alimentação e a pobreza. É uma dificuldade global que afeta principalmente 
os países menos desenvolvidos. Para mudar a porcentagem de desigualdade social que ainda é muito 
grande, é primordial o acesso a educação, a saúde, direito de um emprego com uma renda digna de se 
viver para conseguir uma qualidade de vida melhor e merecida. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ação consiste em ajudar os moradores da zona norte da cidade de São José do rio Preto criando um pré-
dio fisicamente capacitado para formar empreendedores, um coworking para cursos. Os moradores cadas-
trados na transferência direta de renda estão automaticamente cadastrados e podem escolher os diferentes 
cursos oferecidos nessa edificação, e ao final do curso ele se desliga da transferência direta de renda. Nota-
se que a Região Norte concentra 50% do PIB de São Jose do Rio Preto, a população consome na própria 
região gerando renda, sendo assim a ação se torna essencial para alcançar a meta fomentando o empre-
endedor.  
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RESUMO 
Em 2015, numa convenção realizada pela ONU, representantes de várias nações se reuniram no propósito de estabele-
cer metas a fim de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas em todos os lugares. As nações firmaram uma 
Agenda que possui 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até o final do ano 2030. O assunto aqui tratado diz res-
peito à ODS 4 – Educação de qualidade para todos, em especial no Residencial Solidariedade em São José do Rio 
Preto, onde a escola e locomoção são problemas recorrentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ODS. Escola. Educação. Solidariedade.  

 
INTRODUÇÃO 

A ODS 4 é sobre Educação de Qualidade. Este ODS visa assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O presente estudo teve 
como objetivo averiguar as dificuldades que as famílias encontram para levar seus filhos às escolas diaria-
mente, especialmente as crianças com faixa etária de 0 a 5 anos, que frequentam creches e pré-escola, 
respectivamente.  
 

METODOLOGIA 
Dados coletados com pessoas diretamente ligadas à área da educação no município, além de pesquisas 
bibliográficas e normas previstas em leis. O estudo foi desenvolvido analisando a situação das cerca de 
3.100 famílias que moram no Residencial Solidariedade na cidade de São José do Rio Preto  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O artigo 54 da Lei 13306 de julho de 2016, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o inciso IV, diz que 
é dever do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de ida-
de. No entanto, a Lei 13005/14 | Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) 
diz, em seu anexo, que a lei dispõe de várias metas a serem atingidas, cada uma a seu tempo. A primeira 
meta era universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade 
e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 
3 anos até o final da vigência deste PNE (ano de 2024). A maioria dos pais trabalham fora e as crianças 
precisam de escolas, a maior reclamação se dá por conta da falta de uma unidade no próprio bairro, ou num 
raio de pelo menos 2Km, distância que segundo o MEC, é adequada para não necessitar de transporte 
escolar. As escolas mais próximas ficam nos bairros Santa Clara, João Paulo e Jaguaré. Portanto, o resi-
dencial Solidariedade já espaço específico direcionado para a construção de escolas e, segundo a Prefeitu-
ra, já foi enviado para Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), projeto para edificação de 
uma unidade escolar para o Jardim Solidariedade e aguarda aprovação da entidade para liberação de ver-
ba. Além desta, mais duas unidades aguardam posição do FNDE. Juntas, as três escolas deverão atender a 
uma demanda de cerca de 700 crianças. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante disso, entende-se que é de suma importância que as crianças tenham vagas em escolas próximas 
às suas residências, para evitar transtornos urbanos. A ação propõe, então, que as famílias sejam ampara-
das, tendo algum conforto e segurança, oferecendo aos seus filhos uma escola de qualidade próxima de 
suas residências. 
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RESUMO 
Conforme a tecnologia vem avançando e necessário mudar o método de ensino para que fique condizente com a real 
necessidade dos estudantes. A arquitetura tem seu papel crucial nesta jornada, pois a atual estrutura não condiz com as 
próximas geração que está por vir. Aulas práticas, e professores capacitados juntamente com uma estrutura adequada 
incentivara o aluno a aprender mais. 
  
 PALAVRAS-CHAVE: Estudantes, Alunos, Interesse, Gerações.       
 

INTRODUÇÃO 
O mundo está cada vez mais se diversificando graças a tecnologia e relações pessoais. A educação, méto-
dos de ensino também estão sendo modificada, desse modo quero lhe apresentar esse novo modo de ensi-
no assim tornando padronizado e mais eficiente. 

 
METODOLOGIA 

O método de ensino corrente já não atende as expectativas dos alunos atuais, pois no mundo em que vive-
mos atualmente na era digital. Com um sistema estrutural de “metodologia invertida” onde o aluno estuda a 
matéria que mais se sente confortável afim de encorajar, conduzir debates em sala de aula, tornando o 
aprendizado mais movimentado com isso colocando os estudantes como forma central no sistema de ensi-
no.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Adequação das áreas escolares de acordo com o sistema de transição. Essa configuração tradicional de 
alunos enfileirados em suas carteiras previamente ordenadas já não atende a geração alpha. Por exemplo 
aulas ao ar livre para tratar de assuntos tais como artes, zootecnia, paisagismo entre outras, rodas de con-
versa para tratar de assuntos de história, politica 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As instituições de ensino iram exploras de forma radical a tecnologia, colocando em pratica assuntos de 
aulas teóricas. Tudo isso com uma infraestrutura de primeira linha com modernos equipamentos e métodos 
propícios. O desempenho escolar otimizado, para promover um melhor bem-estar para os estudantes e 
seus professores, com um sinal positivo para progredir, aprimorar e alçar o processo de aprendizagem dos 
jovens estudantes, para que eles aprendam mais e se descubram e desenvolvam na atmosfera escolar.  
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RESUMO 
Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), são compostos por temas divididos em quatro dimensões princi-
pais, sendo: social, ambiental, econômica e institucional, que visam o combate à fome e à pobreza; à promoção da 
educação inclusiva e equitativa; ao acesso à água, ao saneamento e à energia; entre outros. No ODS 8 a meta é pro-
mover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todas e todos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sustentável; ODS; Crescimento econômico. 

 
INTRODUÇÃO 

A ODS 8 que visa promover o crescimento econômico sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos.  Constata-se uma preocupação com o meio ambiente e com o impacto das atividades 
humanas no planeta, com isso novas modalidades de empreendedorismo têm se destacado nos últimos 
anos, um deles e o empreendedorismo sustentável. Caracteriza-se uma modalidade de negócios em que a 
geração de lucro é combinada ao desenvolvimento responsável do meio social e do meio ambiente. As em-
presas que se enquadram nesse modelo de empreendedorismo exercem suas atividades por meio de me-
didas que não prejudicam os ecossistemas.  

 
METODOLOGIA 

Pesquisa por referências bibliográficas sobre o tema, artigos e textos da internet e sites governamentais.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico: objetivo erradicar o trabalho forçado e formas aná-
logas ao do trabalho escravo, bem como o tráfico de seres humanos, de modo a garantir a todos e todas o 
alcance pleno de seu potencial e capacidades e também visa a revitalização econômica que contribui para 
criar melhores condições para a estabilidade e a sustentabilidade do país promovendo políticas que incenti-
vem o empreendedorismo e a criação de empregos de forma sustentável e inclusiva. Atingir níveis mais 
elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, 
inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo estimativa da ONU, será necessário alimentar mais de 9 bilhões de pessoas até o meio deste 
século. Para evitar uma crise alimentar em escala mundial, serão necessárias aumentar a produção em 
70%. O agronegócio é responsável por cerca de 33 % do Produto Interno Bruto (PIB), a meio de aumentar 
essa cadeia produtiva precisa-se de profissionais com uma visão ampla e com uma boa qualificação. É 
preciso pensar na criação de cursos, formando profissionais qualificados que possam acelerar os processos 
e conseguiam responder de forma positiva as demandas do comércio. 
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RESUMO 
O uso de produtos naturais vem se tornando uma importante alternativa para conter o excessivo uso de materiais quí-
micos como agentes de crescimento na produção de alimentos. Recentemente, vem se estudando formas de conter as 
atividades microbianas de maneira natural. Esse estudo tem por objetivo abordar testes que comprovam que o uso de 
óleo essencial de orégano para a inibição de crescimento microbiano tem fundamento. Assim, nessa revisão bibliográfi-
ca observa-se a importância de usar produtos naturais como agentes antimicrobianos, dando ênfase ao óleo essencial 
de orégano a partir de testes realizados em quatro estudos diferentes. 
 
Palavras-Chave: Antimicrobianos. Orégano.  

 
INTRODUÇÃO 

O famoso orégano, de nome científico Origanum vulgare é originalmente encontrado nas regiões adjacentes 
ao mar mediterrâneo. Esse espécime tem muitas propriedades fitoterápicas no alívio de sintomas inflamató-
rios e bacterianos. Estudos revelam que em 100g de Origanum vulgare pode ser encontrado em média 
13mg de vitamina C, 230mg de cálcio, 0,3mg de niacina e 4mg de ferro. Além de ser fonte de vitaminas do 
complexo B e apresentar porções significativas de ômega 3 temos, também há uma grande quantidade de 
sais minerais que auxiliam no enriquecimento do sistema imunológico. O estudo mais recente comprova a 
existência de 80% de carvacrol (ou cimofenol) no óleo essencial de orégano em seu teste de susceptibilida-
de in vitro. 
 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa inclui o uso de artigos científicos de estudo sobre a atividade antimicrobiana dos óleos essenci-
ais que foram publicados online e disponibilizados para estudo. 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES 
A partir do semeio dos micro-organismos e análise do diâmetro dos halos de inibição, em milímetros, espe-
ra-se que o óleo essencial de orégano se comporte inibindo o crescimento de no mínimo 90% dos patóge-
nos testados, incluindo espécies patogênicas como Sthaphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella 
cholerasuis. É esperado, também, que a partir do teste de conservação  de alimentos onde se prepara pa-
pel filme com óleo essencial de orégano para embalar alimentos, haja o prolongamento de período de con-
servação desses alimentos envolvidos pelo plástico filme, enquanto que os alimentos envolvidos por plásti-
co filme simples estragam mais rápido.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se com esta pesquisa que o óleo essencial de orégano trata-se de um antimicrobiano natural eficaz, 
sendo bactericida. Como as pesquisas da literatura atingiram as expectativas esperadas com todo sucesso, 
realizar-se-á testes do efeito antimicrobiano frente ao micro-organismo patogênico Escherichia coli, também, 
indicador de más práticas de fabricação. 
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                                                                              RESUMO 
Este projeto tem como objetivo fortalecer a convivência familiar e comunitária, por do desenvolvimento de atividades 
que estimulam a convivência social, com enfoque principal e mais importante a vida futura dos adolescentes, além de 
seus desenvolvimentos para se preparar para área de trabalho, comunicação com as pessoas. Auxiliar no desenvolvi-
mento e ocupação nas horas que eles ficariam nas ruas, tendo em vista que seus pais ficam mais seguros. Desenvolvi-
mento do convívio familiar e comunitário, preparando para o mercado de trabalho e da educação como direitos de cida-
danias competências, específicas básicas, propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social. 
 
Palavras-chave: Terceiro setor, entidade filantrópica, procedimentos contábeis. 

 
INTRODUÇÃO 

O trabalho apresenta teoricamente conceitos de gerenciamento de projetos e do Terceiro Setor, com intuito 
de mostrar a importância que consiste na junção e análise dos assuntos. Os projetos são empreendimentos 
temporários ou sequência de atividades com objetivos claros, definidos em função de algum problema, 
oportunidade. Já o terceiro setor é composto por associações e fundações que geram bens e serviços pú-
blicos, mas sem fins lucrativos. É uma junção do setor público com o setor privado. Com a criada do centro 
social de Votuporanga em 1969 pelo Frei Cirilo Maria de Piracicaba a entidade, atualmente criou o Grupo 
BOSD Buscando Oportunidades e Superando Desafio, realiza atendimento para adolescentes na faixa etá-
ria 15 a 17 anos. 
 

METODOLOGIA 
Quanto ao método de coleta de dados do questionário, aplicou-se, principalmente, o levantamento de cam-
po (survey). De acordo com Gil (2008), nas pesquisas deste tipo realiza-se a interrogação direta das pesso-
as cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um 
grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida extrair conclusões relativas 
aos dados coletados. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
A contabilidade surge na época em que os homens habitavam cavernas, onde através de desenhos, pintu-
ras e sinais repetitivos por traços, pontos, grades e similares, registravam o controle de seus mantimentos 
(SÁ, 2008). No território nacional, estendem-se os maciços de rochas calcárias, onde existem grandes nú-
meros de grutas, servindo de abrigo para o homem primitivo. Dentre estas grutas, temos a de São Domin-
gos em Minas Gerais, no vale do rio Urucuia. Ali, encontram-se várias pinturas que se identificam com natu-
reza contábil, devido às formas das contas encontradas na Europa. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atuaremos na perspectiva de contemplar e garantir aos usuários ações inerentes a política pública de assis-
tência social, com uma visão social capaz de capitar as diferenças sociais e entender que as circunstância e 
requisitos sociais são circunstância do indivíduo e sua família, preparando cada um para a vida social e de 
trabalho. 
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RESUMO 
Contabilidade é um trabalho minucioso de análise das áreas fiscais, tributárias e trabalhistas de uma empresa, entidade 
governamental ou não governamental. O presente trabalho tem como objetivo dar uma visão empreendedora sobre o 
planejamento para implantação de um escritório contábil, para ser uma empresa referência na execução de serviços 
contábeis na cidade de São José do Rio Preto/SP. Durante o desenvolvimento do plano de negócios, foi realizada uma 
análise sobre produtos e serviços que serão oferecidos, concorrentes, fornecedores, média de valores cobrados e os 
pontos fortes e fracos do negócio. Um dos focos foi a escolha da localização para a abertura do escritório, faixa de pre-
ços praticados, viabilidade financeira do plano de negócio, dentre outros. Segundo Degen (2009, p. 18) “Os riscos finan-
ceiro e profissional de iniciar um negócio próprio são muito menores do que se imagina se o negócio for bem planeja-
do”. 
 
Palavras-chave: Negócio, escritório, contabilidade. 

 
INTRODUÇÃO 

A B.A.A Contability contará com três sócios, com abertura no início de 2020. O escritório contábil atua na 
prestação de serviços para pessoas física ou jurídica, microempresas, associações, entre outras entidades, 
de maneira em que a contabilidade é uma parte essencial de qualquer negócio, independente do seu tama-
nho ou área de atuação, pois trata dos seus direitos, suas obrigações e realiza demonstrações a fim de 
apresentar e analisar os resultados da empresa. O mercado de prestação de serviços contábeis é bastante 
concorrido, por isso, é importante manter a qualidade no atendimento e serviços. 
 

METODOLOGIA 
O desenvolvimento desse trabalho tem como objetivo apresentar quais são os procedimentos para a abertu-
ra de um escritório de contabilidade, além de fazer a interdisciplinaridade das matérias do segundo período 
do curso de Ciências Contábeis. Começou-se, então, a delinear uma pesquisa, que no entendimento de 
Kerlinger (1979, p.94) pode-se definir delineamento como sendo o plano e a estrutura da investigação, con-
cebidos de forma a permitir a obtenção de respostas para as perguntas de pesquisa.  
 

DISCUSSÕES 
Muitos empreendedores na região não possuem contadores, os que possuem muitas das vezes não são 
orientados pelos profissionais contratados com eficiência. Foi-se constatado durante as pesquisas que mui-
tos microempreendedores individuais não possuíam um plano de negócios, alguns nem sequer sabiam que 
devem recolher a guia do DAS mensalmente para manter sua empresa em dia conforme prevê a legislação 
desses empreendedores. Tendo todas essas informações em mãos, tudo que queríamos era desenvolver 
um trabalho com o máximo de informações possíveis sobre o tema, e futuramente, quem sabe, utilizar o 
mesmo para abrir nosso próprio escritório contábil. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base neste estudo, pudemos ver os principais pontos para a abertura de um escritório contábil, trazen-
do para o empreendimento maiores chances de o negócio dar certo. Iniciar um negócio próprio corresponde 
à realização de um sonho de muitos empreendedores, porém, é preciso muito mais que uma ideia para se 
obter êxito no mercado. Para chegar ao mercado é necessário ter um diferencial para atrair clientes da con-
corrência. 
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RESUMO 
O número de Micro e Pequenas Empresas vêm crescendo anualmente, pois os brasileiros vêm se tornando cada vez 
mais empreendedores. Com suporte do SEBRAE foi possível estruturar nosso escritório de contabilidade, onde será 
feito um Plano de Negócios, mostrando cada setor da empresa. Com objetivo de ampliar o negócio foi traçado um plano 
para captação de novos clientes, que através de pesquisas pelo IBGE, em 2018, 32,9 milhões de brasileiros trabalham 
de maneira informal e este número vem crescendo cada vez mais, com intuito de ajudar essas pessoas, criamos a As-
sessoria para MEI, onde terá todo respaldo que cada Microempreendedor precisa. Contaremos com uma equipe espe-
cializada e com software contábil. Nosso trabalho é assessorar nossos clientes em suas tomadas de decisões. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Empresa – Produtos e Serviços - Plano Operacional – Estratégias de Marketing. 
 
                                                                 INTRODUÇÃO 
Entre as empresas no Brasil, os micros e pequenos empreendimentos são os mais importantes, pois ofere-
cem uma série de benefícios para a sociedade em geral. A partir da Lei Complementar 123/2006 surgiu o 
Simples Nacional, que é o modelo de simples arrecadação de impostos. Dessa maneira as obrigações fis-
cais e pagamento de tributos são feitos de maneira única mensal. No caso do MEI surgido em 2008, a arre-
cadação possui um valor único e não é baseada no faturamento mensal da empresa, até atingir um teto. 
Com base nestas informações a I9 Contabilidade tem perspectivas de contribuir com o cenário de micro e 
pequenas empresas da região visando seu crescimento e não se esquecendo de todas as suas responsabi-
lidades e deveres. 
 
                                                                  METODOLOGIA 
Foi utilizado o método de pesquisa exploratório com objetivo de montar um escritório de contabilidade na 
cidade de São José do Rio Preto - SP, através de pesquisas feitas no site do SEBRAE, consultas feitas em 
trabalhos de TCC publicados e também tomando como base outros escritórios da cidade e região. O mer-
cado de contabilidade é um dos mais competitivos e atrativos da atualidade, portanto a empresa sempre 
estará em busca de se aprimorar para oferecer os serviços com qualidade, e colocar em prática um plano 
estratégico e de negócios, para ter uma marca reconhecida e que preza a clareza e transparência. 
 
                                                FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A legislação dispensa o MEI de efetuar os registros contábeis, porém existem algumas ações que são mais 
complexas, principalmente, em relação à contratação de funcionários. É fundamental que os escritórios de 
contabilidade ofereçam suporte a esse público, já que eles podem se tornar clientes fiéis e contribuir para o 
aumento da receita do escritório. Os profissionais de contabilidade têm um papel fundamental no desenvol-
vimento das microempresas. Atualmente, as empresas estão demandando profissionais com uma visão 
mais inovadora, capazes de projetarem cenários futuros e anteciparem situações (SEBRAE MG, 2019). 
 
                                                   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste estudo elaboramos nosso plano de negócios colocando em prática nosso plano para ter um escritório 
contábil. Conforme projeção pode observar que o negócio começa a ficar rentável a partir do 2° ano de ati-
vidade, com isso continuaremos nossos trabalhos, para captação de clientes, reconhecimento da marca e 
se necessário fazer mudanças de planejamento para sempre estarmos acompanhando o comportamento do 
mercado e dos clientes, pois só tendo um bom conhecimento do mercado podemos obter bons resultados. 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo demonstrar a junção da contabilidade com as entidades do terceiro setor, apresen-
tando também os conceitos e as funcionalidades desse tipo de organização. A entidade referida é a Casa da Criança de 
Votuporanga. Uma organização da sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que visa os benefícios da sociedade. Por 
se enquadrar no terceiro setor, ela é mantida através de voluntários e recursos financeiros próprios e do Governo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Crianças, Adolescentes, Recursos e Sociedade. 
 

INTRODUÇÃO 
A Casa da criança de Votuporanga é um importante serviço continuado de articulação de meios de proteção 
e de atendimento integral à família. O projeto foca na contínua elevação da capacitação técnica responsável 
no âmbito da filantropia, sendo essa iniciativa amparada por todos os programas e projetos que são desen-
volvidos pela Casa. 
 

METODOLOGIA 
O método de pesquisa explicativa usado para estabelecer fatores por método experimental por meio da 
captação de recursos, transformados em projetos sociais pela casa executados. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A Casa da Criança de Votuporanga possui caráter preventivo e proativo, sendo seu principal objetivo asse-
gurar que crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, possuam uma estrutura familiar e comunitária adequada, 
visando prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. O terceiro setor é formado pelas associações e 
fundações sem fins lucrativos, unimos o setor público com o privado, a fim de uma mobilização de recursos, 
sendo estes tanto com dinheiro privado, quanto com repasse de verbas públicas. Um dos requisitos funda-
mentais para a credibilidade das instituições do terceiro setor é a transparência nas demonstrações contá-
beis e nas prestações de contas efetuadas a todos os públicos de relacionamento das entidades, tendo em 
vista que, os objetivos das organizações do terceiro setor são por natureza, coletivos (MENDES, 2015). O 
planejamento, a organização, a direção e o controle são estratégias administrativas fundamentais utilizadas 
para obter um bom desenvolvimento no processo inicial. Parte da proposta conta com algumas planilhas 
esquematizadas com tabelas, cuja função é detalhar toda movimentação e atividades da Casa (BHBIT, 
2018).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O artigo se propôs, mostrar a interface existente entre a contabilidade e o serviço. Buscou-se elencar fatos 
e/ou fatores aos quais justificam gastos realizados pelo OSC, identificando os mesmos em campos específi-
cos em que cada valor foi destinado. Pode-se chegar a conclusão de que o público usuário da Casa é di-
versificado, tanto em escolaridade quanto em realidade de vida. Por fim, se constatou a responsabilidade 
social e assistencial para com o público alvo, entregando como produto final o acesso a cultura, lazer, entre-
tenimento e principalmente acompanhamento educacional, visando o crescimento profissional e cidadão, 
indicando presença atuante nas vidas dos que frequentam a organização. 
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RESUMO 
Os tipos de sociedade que existem e que podem ser formadas. Adiantamos que a principal diferença entre elas é o 
modo como exercem a sua atividade econômica. Na sociedade simples, a atividade fim é desenvolvida pelos sócios. 
Já na sociedade empresária a atividade econômica é organizada e sua finalidade como um todo é empresarial. Para 
método de estudo iremos nos aprofundar nas sociedades contabilistas e identificar qual o tipo de sociedade jurídica 
elas se encaixam. 
 
PALAVRAS – CHAVES Sociedades. Simples. Empresária. Sociedades Contábeis. 

 
INTRODUÇÃO 

A abertura de uma empresa envolve diferentes aspectos administrativos e também burocráticos. Entre al-
guns dos pontos que suscitam dúvidas entre os empreendedores está qual o tipo de sociedade jurídica 
registrar a sua sociedade. Respeitando-se a característica essencial dos contratos de sociedade, colo-
cam-se em dois subtipos: as sociedades Simples e as Empresárias. 

 
METODOLOGIA 

O Trabalho foi desenvolvido com material disponibilizado pela internet como livros e artigos, do Curso de 
Ciências Contábeis, turma do 3° período de 2019, com ênfase na As Sociedades da Contabilidade e a 
Empresarialidade. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Ambas as sociedades podem contribuir com bens e serviços, porém, a maneira como a atividade será 
exercida, que as tornará distintas. Se a atividade for desenvolvida através de atuação direta dos sócios, 
mesmo que contem com o auxílio de terceiros, tem-se aí, uma sociedade simples. Se por outro lado, a 
sociedade for dotada de uma estrutura organizacional complexa e o desempenho da atividade for exerci-
do através desse organismo, observando-se um distanciamento entre os sócios e atividade, haverá uma 
sociedade empresária. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Há de se concluir que a sociedades simples podem, então, dedicar-se a quaisquer atividades relativas a 
bens e serviços, podendo constituir-se como sociedades simples ou simples limitada (Código civil, art. 
983). E só com o registro no órgão próprio, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, serão assim considera-
das, livrando-se, então, das exigências estabelecidas para as sociedades empresárias. (Código Civil, art. 
1.150). 
 

REFERÊNCIAS 
ABRÃO, Carlos Henrique. Sociedades simples. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003.  
BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil, 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 03 abr. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm


 

CONTABILIDADE DE STARTUPS 
 

BOZINARO, Lucas Borges; MACHADO, Thiago Magioto; MUNIZ, Diogo de Oliveira. Discentes do 
Curso de Ciências Contábeis-UNILAGO. 
 
REZENDE, Andrezza Prado Scardova, Docente do Curso de Ciências Contábeis-UNILAGO.  
 
 

RESUMO 
As Startups são um conceito recente de empresas geralmente envolvidas em tecnologia que iniciam suas operações 
com capital de terceiros. O termo tem se tornado popular por conta de características que regem seu modelo de negó-
cio. Para um tipo de empresa com essas especificidades, é ‘necessária uma contabilidade competente e comprometida 
com a saúde patrimonial e concomitante a isso é necessário também uma administração rigorosa que possa contar com 
os relatórios contábeis fidedignos para auxiliar em tomadas de decisões importantes para o rumo da empresa. Desen-
volver competências para reagir à mudança é a resposta para os cenários atuais. Equipes multidisciplinares e auto 
gerenciáveis e a tecnologia da informação são fatores críticos de sucesso. Estabelecer uma cultura de inovação esbarra 
em uma série de fatores ambientais que estão arraigados no dia a dia da empresa, sendo assim, as startups são em-
presas emergentes com foco na inovação e sustentabilidade. 
 
PALAVRAS – CHAVES: Startups, empreendedorismo.                                                       
 

INTRODUÇÃO 
Empreender nunca foi nem nunca será uma tarefa trivial. Um cenário de incerteza significa que não há co-
mo afirmar se aquela ideia e projeto de empresa irá realmente dar certo ou ao menos se provar sustentável. 
É justamente por esse ambiente de incerteza que tanto se fala em investimento para startups – sem capital 
de risco, é muito difícil persistir na busca pelo modelo de negócios enquanto não existe receita. O modelo 
de negócios é como a startup gera valor, ou seja, como transforma seu trabalho em dinheiro.                                                   
 

METODOLOGIA 
Para o propósito desta pesquisa, foi realizada uma revisão independente de literatura para busca de refe-
rências de modelos para fases ou estágios percorridos por uma startup. O termo inovação tem sido utilizado 
de maneira ampla em estudos diversos tanto com objetivos acadêmicos quanto profissionais. Um desafio 
com que se defronta um pesquisador da área prende-se à vastidão da literatura sobre o assunto, oriunda de 
campos diversos do conhecimento, como Engenharia, Sociologia, Psicologia, Economia e Administração. 
Além disso, o tema inovação é tratado em Administração sob pontos de vistas diferentes em marketing, 
estudos organizacionais, estratégia e gestão de operações. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O empreendedorismo está ligado ao comportamento humano e ao ambiente em que se desenvolve, exer-
cendo influências no comportamento na medida em que a cultura, as necessidades e os hábitos de uma 
região determinam comportamentos. Num país, a presença de empresas e empreendedores locais de base 
tecnológica implica em maiores recolhimentos de impostos, emprego de mão-de-obra altamente especiali-
zada e fortalecimento da competitividade, com produtos inovadores e maior conhecimento aplicado. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O ambiente de incertezas em que as startups estão inseridas incentivaram as críticas aos modelos de de-
senvolvimento de negócios propostos anteriormente. Apesar de recentes, apresentam alternativas interes-
santes, principalmente no contexto de internet, onde as mudanças ocorrem com muita facilidade. Sabemos 
que no contexto em que a empresa está inserida, é importante que os ciclos de feedback sejam constantes, 
para que os próximos passos a serem seguidos sejam direcionados pelas reais necessidades dos clientes, 
a partir de um acompanhamento das métricas dos resultados apresentados. 
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                                                                     RESUMO 
A lei 12.441 de 11 de julho foi aprovada no dia 09 de janeiro de 2012, mudando o código civil brasileiro e permitindo a 
criação de uma nova pessoa jurídica à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), com a iniciativa do 
deputado Marcos Montes (PSD/MG). Uma das particularidades desta forma empresarial é o fato de ser uma sociedade 
unipessoal, que será o único responsável pela administração da empresa, porém, é necessário saber que o capital 
pessoal do empreendedor será protegido. Outra característica importante é o fato de exigir que o capital social seja de 
pelo menos 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país que atualmente representa R$ 998.000,00. Além disso, 
ao final da razão social é obrigatório o uso do nome EIRELI. A EIRELI é um grande avanço no setor empresarial, pois, 
certamente incentivará a atividade empreendedora, trazendo dentre tantos outros benefícios ao pequeno empresário.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo. EIRELI. Empresa. Lei. Unipessoal 
 

INTRODUÇÃO 
O presente estudo tem como objetivo analisar os aspectos do novo regime jurídico em vigor após a entrada 
da Lei n. 12.441 de 2011 no nosso ordenamento jurídico, analisando a ideia de empresa, empresário, a 
figura e a diferença do empresário individual e a empresa individual de responsabilidade limitada. Serão 
apontados seus requisitos indagando os estudos realizados sobre o tema até o momento, a fim de se extrair 
os pontos positivos e as controversas da nova pessoa jurídica implantada. 
 

METODOLOGIA 
Este estudo foi baseado na atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, pela turma do 3º perí-
odo de 2019. Com ênfase na EIRELI e seus aspectos gerais e suas controversas, inter-relacionando todas 
as disciplinas do período. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Desde a década de 80, inúmeros países já possuíam regramentos específicos para sociedades unipesso-
ais. No Brasil essa possibilidade foi discutida durante algumas décadas no meio jurídico e enquanto durava 
essa discussão sobre possível efetivação em nosso país, as atividades econômicas das empresas de me-
nor porte eram exercidas por sociedade limitadas (denominadas sociedades simples ou de responsabilidade 
limitada) classificadas como micro ou pequenas empresas, conforme a variação da sua receita bruta anual, 
mas que possuíam em seus quadros societários, necessariamente, dois oi mais sócios, nos termos do arti-
go 981 do Código Civil. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do que foi exposto, conclui-se que a EIRELI trouxe muitos benefícios para os empresários brasileiros 
e para aqueles que sonham com a criação do seu próprio negócio, incentivando o empreendedorismo que 
ajudara a desenvolver o setor empresarial e consequentemente a economia em nosso país. Por isso, a 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada é sem guia de duvidas um verdadeiro avanço na legisla-
ção brasileira, mostrou que o legislador está disposto a acompanhar as evoluções do mundo moderno e se 
preocupou em dar uma maior segurança para empreendedorismo individual. 
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RESUMO 
As empresas em recuperação judicial e os seus contratos administrativos, tendo como principal objetivo demonstrar a 
importância da manutenção destes contratos, como forma de conservar a receita e a capacidade produtiva destas em-
presas, além de evitar o desemprego e o impacto negativo que, eventualmente, poderá ser gerado na ordem social e 
econômica. Para isso, foi realizada uma análise acerca dos fatores que poderiam levar o Estado a não rescindir os 
contratos firmados com tais empresas. Pode-se concluir que a manutenção de tais contratos é de vital importância para 
ambas as partes envolvidas, bem como para a obtenção do fim objetivado pelo instituto da recuperação judicial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Recuperação Judicial, Manutenção de Contratos Administrativos 
 

INTRODUÇÃO 
A recuperação judicial é um instituto pertencente ao Direito Falimentar, um mecanismo de proteção da em-
presa, que objetiva evitar o encerramento das atividades desta por meio da superação da crise econômico-
financeira e patrimonial instaurada. Nesse estudo pretende discutir acerca da possibilidade de manutenção 
dos contratos de concessão firmados entre o Poder Público e a empresa em recuperação judicial, objetivará 
demonstrar a necessidade da manutenção de tais contratos como uma forma de conservar a receita e a 
capacidade produtiva da empresa em recuperação judicial, além de evitar o desemprego e o impacto nega-
tivo que eventualmente poderá ser gerado na ordem econômica e social. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi desenvolvida com base em material já elaborado, livros e artigos disponibilizados na internet. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O desenvolvimento do trabalho foi baseado nos principais questionamentos nesse conceito acerca das fina-
lidades buscadas pelo instituto da recuperação judicial e dos princípios abarcados por esta, ficando, então, 
claro que a grande finalidade da recuperação judicial é o reerguimento da empresa e a sua preservação.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do exposto, entende-se que A recuperação judicial pressupõe um cenário de crise econômico-
financeira, ainda que momentâneo, mas que, inevitavelmente, compromete a solvência dos contratos na 
forma como originalmente foram acordados. 
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RESUMO 
Se por qualquer motivo 9 e podem ser muitos), houver o interesse de uma empresa familiar em “namorar” um Fundo de 
Private Equity com o intuito de atrair investimentos, uma cultura de governança sólida é que requisito essencial para as 
conversas evoluírem. Sob o ponto de vista da família empresaria atrair um sócio capitalista – o Fundo de Private Equity 
– faz sentido na medida em que passa a ter sua disposição recursos necessários para dar maior velocidade aos seus 
planos de crescimento, ao mesmo tempo em que a companhia uma evolução em suas práticas de governança que 
trazem para o negócio familiar uma visão de maior profissionalismo, muitas vezes imprescindível para o enfrentamento 
dos inevitáveis desafios   relacionados com a sucessão. Um bom planejamento estratégico possibilita ao FIP enxergar 
não apenas o momento atual da empresa familiar, mas onde ela pretende estar no momento de sua saída.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Private Equity Empresas. Familiares. Fundo de Investimento. 
 

INTRODUÇÃO 
Mas afinal, como pode dar certo a união entre duas figuras tão distintas como o Fundos Private Equity e as 
empresas familiares? As respostas são relativamente simples: governança e planejamento estratégico. Se, 
por qualquer motivo e (e podem ser muitos), houver o interesse de uma empresa familiar em “namorar” um 
Fundo de Private Equity com o intuito de atrair investimentos, uma cultura de governança sólida é requisito 
essencial para as conversas evoluírem. 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida com base em material já elaborado, livros e artigos disponibilizados na internet. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Neste capitulo serão abordadas as principais teorias dos assuntos que compõem essa pesquisa, são elas 
estrutura organizacional e empresa familiar. Serão mostradas teorias apesentadas por diversos autores e 
pesquisadores que estudam os conceitos desses assuntos. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A governança muitas vezes é analisada como uma questão exclusiva do relacionamento. A pesquisa de-
monstra que algumas boas práticas de governança estão mais consolidadas, como a adoção de mecanis-
mos formais para separar o patrimônio da família e o da empresa e a criação de órgãos de fiscalização e 
controle.  
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RESUMO 
O franchising é visto como uma alternativa de negócios para a expansão das pequenas e médias empresas com mais 
rapidez no processo e segurança no investimento, desta forma o presente trabalho tem por objetivo esclarecer dentro dos 
meios jurídicos e contábeis o conceito de franquias e suas utilizações. 
 
PALAVRAS -CHAVE: Economia, negócios e sistemas. 
 

INTRODUÇÃO 
É cada vez mais comum que as refeições sejam realizadas em fast foods, pois além de rápidas e em locais 
acessíveis na maioria das vezes são famosas e teoricamente mais confiáveis, no entanto veremos que essa 
confiabilidade e fama não é exclusiva do proprietário da marca. 

 
METODOLOGIA 

Para elaboração do presente trabalho foi abordado sites de referência no setor, como por exemplo o SEBRAE, 
também foi utilizado a bibliografia da própria faculdade. 

 
DISCUSSÃO 

Quando se trata do sistema de franchising, o pensamento mais comum seria a simples concessão do direito 
à se explorar uma devida marca, no entanto a Lei 8.955 estabelece princípios e deveres a serem seguidos 
antes e durante do cumprimento do contrato. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de caso realizado possibilitou observar que para o sucesso do negócio no modelo de franquias é 
importante a interação entre fraqueado e franqueador. A evolução e o crescimento do negócio, dependerá do 
nível de comprometimento em suas respectivas responsabilidades. 
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RESUMO 
A holding familiar é uma empresa criada com o intuito de controlar o patrimônio de uma ou mais pessoa física, é consti-
tuída geralmente na forma de sociedade limitada e pode ser pura ou mista. Pura é aquela criada apenas como controla-
dora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fluxo de caixa. Controle financeiro. Tomada de decisão. 
 

INTRODUÇÃO 
Neste tema iremos informar sobre a objetividade da holding e a importância dela dentro das empresas fami-
liares resultando em um rápido crescimento. A holding tem um papel muito importante dentro da empresa 
no que diz respeito a estrutura financeira, planejamento sucessório, blindagem patrimonial, planejamento 
tributário entre outros. 

 
METODOLOGIA 

Trabalho embasado na atividade de Direito do curso de Ciências Contábeis, turma do terceiro período de 
2018 com ênfase na Flexibilização do Direito do Trabalho, inter-relacionando na disciplina de Direito Empre-
sarial do período e análises nas normas CLT. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Dentro da holding familiar é preciso conhecer seus integrantes, para um melhor desempenho e para a pró-
pria proteção como diz a Lei 10.406, de 10/1/02, consideramos que a holding é a única possibilidade de 
proteger a família dos conflitos latentes que há nessa lei. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Notamos que a holding tem a função de facilitar planejamentos, criando uma maneira de preparar os em-
presários e seus futuros sucessores para continuar obtendo sucesso e ainda adquirir muitos benefícios.  
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RESUMO 
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, bem como suas principais características, ressaltando a relevância 
do capital social mínimo exigido para a sua constituição e a discussão em torno da redução ou eliminação desse capital 
social. A figura da EIRELI surge como uma nova classificação de pessoa jurídica de direito privado em nosso ordena-
mento jurídico, com destaque para a proteção do patrimônio individual do empresário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Empresa. Individual. Responsabilidade. Limitada. 
 

INTRODUÇÃO 
A nomenclatura EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada foi promulgada em 11 de julho 
de 2011. Na qual a lei 12.441/11 instituiu a empresa individual, sendo criada para dar segurança e vanta-
gens ao empreendedor, afirmando que além de não possuir sócios, apenas uma única pessoa é considera-
da titular, atendendo os desejos de se criar uma pessoa jurídica unipessoal com a limitação de responsabili-
dade patrimonial, assim como citou Oksandro Gonçalves em seu livro Tomo Direito Comercial, esse tipo de 
sociedade é distinto da pessoa do empresário. E a empresa deve possuir um capital de cem vezes o maior 
salário mínimo vigente.  
 

METODOLOGIA 
O método de pesquisa explicativa diz referente ao capital social nas empresas individuais de responsabili-
dade limitada, dados coletados através de buscas em diversos websites por meio da internet, citações ba-
seadas em livros a respeito do tema proposto e também estudos bibliográficos de artigos dando foco em 
toda estrutura do surgimento da EIRELI na época histórica até os dias atuais.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A EIRELI surgiu com o intuito de incentivar a formalização de milhares de empreendedores que atuam em 
nosso país de forma desorganizada e de desestimular a criação de sociedades que na prática são constitu-
ídas por uma única pessoa, com o intuito de se beneficiar da limitação de responsabilidade. E, diante dos 
resultados obtidos, evidencia-se que a empresa individual de responsabilidade limitada realça em proteger o 
patrimônio individual do empresário, além de trazer vantagens para o empreendedor. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, o empresário responde limitadamente ao capital integralizado, devendo ter um capital de cem 
vezes o maior salário mínimo. Sendo o único titular, tendo maior proteção ao seu patrimônio individual, as-
sim a segurança que se a empresa tiver dívidas será utilizado somente o capital da empresa. 
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RESUMO 
Este artigo tem como escopo um estudar ao processo de Licitação no terceiro setor, trazido pela lei nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, que institui normas gerais para regular as parcerias voluntárias firmadas pela administração pública com 
organizações da sociedade civil, para o fornecimento de seus produtos e/ou serviços. As licitações visam principalmente 
a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produ-
tos com a melhor qualidade e menor preço. O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, 
conforme prevê o direito da publicidade. Além disso este também deve seguir todos os princípios da licitação, como: 
Princípio da Igualdade, da Impessoalidade, da Moralidade, Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do 
Julgamento Objetivo e da Celeridade (rapidez).  
 
PALAVRAS-CHAVE: Licitações Públicas, órgãos públicos, princípios. 
 

INTRODUÇÃO 
Toda licitação é iniciada pela necessidade da administração pública de contratar ou comprar, dando início a 
todo o planejamento para que tal fato ocorra. Os principais pontos abordados serão os conceitos básicos da 
licitação, seus procedimentos, habilitação, qualificação técnica, suas modalidades, contrato de repasse, 
aplicação de recursos, programação, prorrogação e possíveis previsão de rescisão. 

 
METODOLOGIA 

Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6º período de 
2019, com ênfase no desenvolvimento de um estudo da Lei 13.019/2014, a qual trata das licitações no Terceiro Setor, 
inter-relacionando todas as disciplinas do período. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

O procedimento licitatório foi consagrado na Constituição federal em seu inciso XXI do artigo 37, como um 
procedimento obrigatório anterior a aquisição de bens e serviços por parte do poder público. A licitação é 
um confronto de propostas feitas por particulares ao poder público, visando a execução de uma obra, ou 
uma prestação de serviço, em que esta deverá escolher a oferta mais vantajosa mediante um procedimento 
administrativo regrado, o qual deve proporcionar tratamento justo aos proponentes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentado de forma clara e objetiva o procedimento pelo qual deve se sujeitar a administração pública e 
aqueles que com ela queiram firmar contrato para fornecimento de serviços e bens, devendo seguir o que 
dispõe a lei 13.019/2014 e as cláusulas do edital, a qual trata das licitações no Terceiro Setor e como se 
procede a contratação, aplicação de recursos, o procedimento de habilitação, qualificação técnica e quais 
suas modalidades. Foi feito uma análise sobre a existência de fraudes no procedimento licitatório, e apre-
sentado também, os objetivos gerais do PCASP no qual estabelece as normas e procedimentos para o re-
gistro contábil. 
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RESUMO 
A Administração Pública, não possui autonomia para celebrar contratos como adquirir, vender, ceder, locar ou contratar 
obras ou serviços, pois ela não trabalha com recursos próprios, e sim com recursos públicos. Assim, ela deverá prestar 
contas e observar uma série de princípios e procedimentos previstos em lei. Para a inicialização da licitação há uma 
necessidade da administração pública e por isso inicia o planejamento do que e como contratar e comprar, essa é a 
fase interna. A fase externa inicia com a publicação da licitação, ou seja, chegou ao conhecimento público.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Pregão, Leis, Modalidades, Princípios. 
 

INTRODUÇÃO 
A Licitação é um procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administra-
tiva, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a 
possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a 
celebração de contrato. Por ela o Poder Público abre a todos os interessados que se sujeitem às condições 
fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de apresentação de proposta. 
 

METODOLOGIA 
Foram coletadas informações em canais, fóruns e artigos abondando o tema principal de estudo. A licitação 
tem como objetivo visar e assegurar a igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato 
com o poder público. Com base neste trabalho podemos compreender as leis e suas exigências que inci-
dem sobre a Licitação Pública, ela tem como princípio a igualdade a todos, evitando fraudes, corrupção e a 
fuga do dinheiro público. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no edital convocatório emitido pelo órgão 
público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das Licitações (lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993). A Lei Federal é a Lei 8666 de junho de 1993, que já teve várias alterações. É uma lei 
nacional, ou seja, deve ser observada pela União, Estados e Municípios. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Administração Pública, em todas as esferas de governo, não possui liberdade quando deseja contratar, pois 
deve sempre pautar seus atos pela estrita observância das disposições normativas e visando o interesse 
público. Nesse sentido é que reside à importância da licitação para a administração pública, pois se posicio-
na como mecanismo de controle dos recursos públicos, evitando-se desvios de finalidade por parte dos 
administradores, combatendo a corrupção, a fuga do dinheiro público e proporcionando que as verbas pú-
blicas sejam bem destinadas, visando o interesse comum. 
 

REFERÊNCIAS 
Contabilidade Pública, Portal de Contabilidade, Disponível em: 
http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/contabilidade pública.htm.  Acesso 01 set. 2019. 
MASCENA, Emanuel. Licitação Conceito e finalidade. Disponível em: 
https://dremanuelmascena.jusbrasil.com.br/artigos/437367 557/ licitacao-conceito-e-finalidade. Acesso 22 
ago. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LICITAÇÃO PÚBLICA: CESTA BÁSICA 
 

FERREIRA, Ana Izabella; SOUZA, Eder Roberto; SANTOS, David Mendes, SILVA, Rafael de Je-
sus. Discentes do Curso de Ciências Contábeis - UNILAGO.  
 
SOUZA, Ermerson Rogério; FERNANDES, Alini Cristina de Boni; SANDOVAL, Rafael Baroni; 
HERNANDES, Vinicius Rossi. Docentes do Curso de Ciências Contábeis – UNILAGO.  
 
 

RESUMO 
Neste artigo, vamos tratar da questão de licitações públicas voltadas a compra de cestas básicas. Demonstrando as leis 
e as regras que devem ser seguidas para a execução do processo, apresentaremos alguns itens e suas tributações 
estaduais além de apontar os custos desses mesmos itens. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Licitação. Administração. Cesta Básica. 
 

INTRODUÇÃO 
Licitação é o processo por meio do qual a Administração Pública contrata obras, serviços, compras e alie-
nações. Em outras palavras, licitação é a forma como a Administração Pública pode comprar e vender. Já o 
contrato é o ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que há um acor-
do para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas.  A licitação é um procedimento 
administrativo anterior às contratações do poder público e por certo que tais contratações não poderiam 
ser realizadas sem uma previa licitação, pois não se mostraria adequado o Estado realizar suas aquisições 
da mesma maneira que um particular realiza, contratando com quem bem entender (JUSTEN FILHO 2014, 
p. 495). 
 

METODOLOGIA 
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6° período de 
2019, com ênfase em Licitações Públicas para compra de cestas básicas, inter-relacionando todas as disci-
plinas do período e as normas vigentes para tal prática.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Os objetivos da licitação são: a escolha da proposta mais vantajosa, o de garantir o mesmo tratamento para 
todos os licitantes e de promover o desenvolvimento nacional sustentável. A isonomia é o mais importante 
desses fundamentos, pois orienta toda licitação no ordenamento jurídico brasileiro, já que não existe uma 
escolha pessoal na contratação à administração deve contratar com aquele que apresentar a melhor pro-
posta. Já a proposta mais proveitosa para administração não é aquela que aparenta ser a mais barata, mas 
sim aquela que apresenta numa analise subjetiva do objeto traz mais benefícios à administração pública 
(MEDEIROS 2012). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A atuação administrativa nas contratações de empresas para prestação de serviços é limitada devendo ser 
respeitado o procedimento licitatório e pode-se concluir que a finalidade da licitação é atender o interesse 
público buscando sempre a proposta mais vantajosa e a garantia do tratamento isonômico com todos 
aqueles que queiram contratar com a administração devendo ser respeitados todos os princípios que nor-
teiam a licitação. O poder de compra da população e, principalmente, da população que recebe apenas um 
salário mínimo como rendimento mensal tem tido grande destaque entre os principais fatores que classifi-
cam o poder de compra de uma sociedade. A manutenção do poder de compra do salário mínimo em níveis 
altos ou consideráveis é essencial para a manutenção da economia em um patamar saudável. Porém, esta 
tarefa tem sido uma barreira para os governos, os quais despendem esforços para atuar sobre este fator, 
mas tem obtido poucos efeitos positivos. 
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RESUMO 
De acordo com o dicionário, licitação nada mais é do que o ato de dar lance em um leilão, a proposta ou oferta de preço 
para sua arrematação. O processo de licitação acontece dentro do âmbito da administração pública, e é exigido por lei 
para todos os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Ele ocorre por que a administração pública não tem autonomia para celebrar contratos 
como vender, locar ou contratar obras ou serviços, pois seus recursos não são próprios, tendo ela que prestar contas e 
observar uma série de princípios e procedimentos previstos em lei. Os processos de licitação do Brasil são baseados na 
Lei nº 8666/93. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Processo, licitação, administração e lei. 
                                                               

INTRODUÇÃO 
Há várias modalidades de licitações, que são: Concorrência, Tomada de preços, Convites, Concurso, Leilão 
e Pregão. Podem participar dos processos pessoas físicas ou jurídicas, e para tal, é necessário a apresen-
tação de diversos documentos que comprovem a capacidade da empresa concorrente de cumprir com o 
contrato. A lei Nº 8.666/1993 de licitações em seu Art.39 estabelece a obrigatoriedade de uma Audiência 
Pública para todo processo licitatório que ultrapasse cento e cinquenta milhões de reais. Para toda licitação 
é necessário à divulgação de um edital, documento este que torna a licitação pública e que constam todas 
as informações necessárias que serão apresentadas: objetivo, condições para participação, critério para 
julgamento, prazos, valores, propostas, dentre outros. Assim que o edital é divulgado, se os licitantes ou 
qualquer outro cidadão constar que houve omissão de informação ou qualquer outra discordância podem 
pedir a impugnação do edital. 

  
METODOLOGIA 

Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma 6º período de 
2019, com ênfase no processo de licitação das empresas, inter-relacionando todas as disciplinas do perío-
do. 
 

DISCUSSÕES 
Conforme nos dizeres da lei Nº 8.666/1993 Art.3º § 5º terá preferência as empresas que possuem produtos 
manufaturados e serviços nacionais que atendam as normas técnicas brasileiras. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no que foi apresentado, fica evidente a importância que tem o processo de Licitação dentro da 
Administração Pública para a aquisição de bens e serviços. A licitação se apresenta como um instrumento 
fundamental na preservação e consolidação do princípio da igualdade de todos perante a Lei. O objetivo 
maior do processo é que os gestores públicos hajam de maneira neutra, proporcionando aos interessados 
ampla transparência, evitando o desperdício do dinheiro público e a corrupção.  
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RESUMO 
Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração 
pública para o fornecimento de seus produtos ou serviços. As licitações visam principalmente a escolha de opções mais 
vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade 
e menor preço. O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme prevê o direito da 
publicidade. Além disso, este também deve seguir todos os princípios da licitação: princípio da Igualdade, princípio da 
Impessoalidade e princípio da Moralidade. Os processos licitatórios ainda devem seguir os princípios da Legalidade, 
da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e do Celeridade. Por norma, o processo licitatório 
está previamente estabelecido no edital convocatório emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios 
definidos pela chamada Lei das Licitações (lei nº 8.666). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Licitações, Princípios, lei, Empresa. 
 

INTRODUÇÃO 
O objetivo deste trabalho é identificar os princípios básicos que regem a licitação, suas modalidades e pro-
cedimentos licitatórios, apresentando conceitos essenciais e procedimentos necessários para a realização 
das licitações, dessa forma esperamos contribuir para o cumprimento eficiente, dentro de preceitos legais, 
das aquisições de bens e serviços e demais contratações na referida administração públicas. 
 

METODOLOGIA 
Trabalho embasado na atividade iniciação cientifica, curso de ciências contábeis, turma 6° periodo 
de 2019, com ênfase nas licitações publicas, inter-relacionadas todas as disciplinas do periodo, 
com base nas licitações públicas. 
   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A legislação utilizada nos procedimentos de compras públicas sempre gerou muitas dúvidas quanto 
à sua aplicação. Diferentemente dos serviços privados que possuem liberdade de escolha dos seus 
fornecedores, para o poder público realizar os serviços e compras necessários ao desempenho de 
suas atividades, ou até mesmo a própria manutenção de suas unidades, deve seguir uma série de 
procedimentos preestabelecidos em lei, denominada “licitação”. Obrigatoriamente as contratações 
públicas são realizadas mediante processo licitatório, com algumas ressalvas expressamente pre-
vistas em lei, sob pena das autoridades e ordenadores de despesas incorrerem em crimes de res-
ponsabilidade 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pelo exposto, diante da proposta deste estudo é possível concluir que a licitação é um procedimento admi-
nistrativo onde a Administração Pública Direta e Indireta obtêm a proposta mais vantajosa, assegurando 
igualdade de condições aos que participem do certame, visando à celebração do Contrato Administrativo 
para promover os interesses da coletividade. A constituição Federal estabeleceu como regra geral a licita-
ção como o instrumento adequado para as contratações do Poder Público e somente em casos excepcio-
nais a Administração Pública está autorizada a firmar contratos administrativos sem licitar. 
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RESUMO 
Neste trabalho apresentaremos uma pesquisa sobre Licitações Públicas e explicaremos de forma simples o que é im-
portante para contribuir na fiscalização desse importante aspecto da atividade do estado. Os critérios de contratação do 
estado estão previstos na Constituição e nas Leis e devem ser cumpridas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Licitações públicas, Constituição, Fornecedores, Aquisição de bens ou serviços pelo estado. 
 

INTRODUÇÃO 
Licitação é a forma pela qual o estado escolhe de quem comprar. O Estado, diferente das empresas priva-
das que tem seus próprios critérios para escolher seus fornecedores, tem os seus critérios previstos na 
Constituição principalmente no artigo 37 e nas Leis, principal a nº 8.666. Existem, ainda, regras especiais de 
licitação que facilitam determinados tipos de compra, como no caso de bens e serviços comuns (aqueles do 
dia a dia), que podem ser adquiridos via pregão (um tipo de licitação simplificada, regulada pela Lei Federal 
n° 10.520/2002). Modalidade de licitações: Concorrência, tomada de preços, convite, Concurso e leilão. As 
regras estabelecidas para as aquisições do Estado variam conforme as características dos bens e serviços 
a serem contratados. O que definirá esses critérios é o documento através do qual o Estado divulga seu 
interesse em contratar, chamado edital.  

 
METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para desenvolvimento do estudo científico, foi através de conteúdo aplicado em sala 
de aula por cada docente. Através desse material e das explicações em sala e alguns debates e dúvidas 
sanadas, reunimos em grupo assim desenvolvermos os métodos que aqui estão, tendo todos os quatro 
participantes envolvimento direto com a elaboração e montagem do mesmo. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Caso o Estado precise de uma compra urgente, exemplo quando acontece uma catástrofe, chuvas, desli-
zamentos, deixando pessoas desabrigadas, A lei geral de licitações já previu como o poder público deve 
agir nesse tipo de situação. São os casos chamados de dispensa de licitação. Existem várias hipóteses de 
dispensa, que incluem, entre outras coisas, os casos em que a contratação tem um valor tão baixo que não 
faria sentido arcar com os custos de um procedimento licitatório para escolher um dos interessados em 
contratar (GLASSMAN, 2017). 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nem Órgãos Públicos estão livres de fraudes, por isso é essencial um Departamento Contábil com pessoas 
especializados, competentes e de confiança para acompanhar todos os processos de Licitações Públicas e 
é de extrema importância ter um bom sistema de contabilidade pública que vai auxiliar de forma muito posi-
tiva qualquer órgão ou entidade na gestão pública municipal, proporcionando ao gestor credibilidade nas 
informações para tomar as decisões corretas. De forma geral, podemos concluir que o uso de tais ferramen-
tas tecnológicas e analises críticas de pessoas especializadas como contadores e auditores passem a exer-
cer tarefas mais nobres, dedicando-se à análise e interpretação dos resultados, além de participar ativamen-
te no processo decisório do Ente Público. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância do estudo contábil nas licitações públicas, e como a con-
tabilidade é uma ferramenta fundamental para apresentar a saúde financeira das entidades, sem nos esquecer que é 
uma ciência social fundamental para o equilíbrio social e econômico das entidades públicas, por esse motivo deve-se 
trabalhar próximo às licitações, pois são elas a porta de entrada para os serviços a sociedade. Outro ponto importante, é 
que a contabilidade é sempre essencial em casos de escândalos e corrupções, pois é a ferramenta que traz o maior 
controle financeiro que uma entidade pode obter de sua situação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Licitações. Públicas. Contabilidade. 

 
INTRODUÇÃO 

Licitação é um procedimento administrativo que visa assegurar igualdade de condições a todos que queiram 
contratar com o Poder Público. A obrigação de licitar está prevista no inciso XXI, do artigo 37, da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil (CRFB). A regulamentação é disciplinada por lei que estabelece crité-
rios objetivos de seleção das propostas de contratação mais vantajosas para o interesse público. Em desta-
que estão a Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, e alterações e a Lei n.º 10.520, 17.07.2002 (Pregão). Podemos 
então considerar que a licitação é um procedimento que antecede essas compras e contratações, para que 
seja escolhida uma empresa que forneça material ou serviço com qualidade e custo baixo. 

. 
METODOLOGIA 

Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6º período de 
2019, com ênfase na elaboração e aplicação de licitações Públicas, onde a uma importância significativa do 
profissional Contábil. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Tratamos sobre licitação e o processo administrativo pela qual a administração pública recorre para adquirir 
serviços ou produtos para os órgãos públicos. A administração pública possui variados órgãos que atuam 
prestando serviços para a coletividade, e para a manutenção deles é necessário que seja realizada com-
pras de materiais ou mesmo de serviços para mantê-los em funcionamento. “A licitação destina-se a garan-
tir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a ad-
ministração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável” (BRASIL, Lei 8.666/93 Art. 3º). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do conteúdo abordado, ficou bem sucinta a organização das licitações, seguindo um parâmetro es-
tabelecido em lei, que concede uma boa estruturação e efetivação com aquilo que é do anseio da socieda-
de. Fica clara a importância das leis e artigos mencionados perante o Estado, e também da necessidade de 
efetivação dos mesmos, para que haja uma boa administração e seja evitado fraudes nas licitações. Foi 
demonstrada também, como a contabilidade é uma ferramenta fundamental para apresentar a situação 
atual e saúde financeira das entidades, lembrando sempre dá importância social que a contabilidade tem 
nas licitações públicas. 
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RESUMO 
A Lei 8.666/93 foi imposta no Brasil, a fim de determinar a obrigatoriedade da realização de licitações para aquisição de 
bens e serviços e definir as formas ou modalidades que devem ser realizadas objetivando maiores vantagens transpa-
rência no processo.  A Licitação é o conjunto de procedimentos administrativos, legalmente estabelecidos, através da 
qual a administração Pública cria meios de verificar, entre os interessados habilitados, quem oferece melhores condi-
ções para a realização de obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e 
locações (PISCITELLI, 2004, p. 234). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Licitações, Contabilidade Pública, Recursos. 
 

INTRODUÇÃO 
Diariamente presenciamos por meios de comunicação, diversas notícias que divulgam como é comum a 
corrupção e desvio do dinheiro público, por este motivo a participação de qualquer empresa no processo 
licitatório deve ser fiscalizada com observância desde o princípio como na análise do edital, dos documen-
tos que a empresa interessada apresentar, onde antes de qualquer definição, o concorrente escolhido seja 
mesmo o melhor para tal aquisição de bens ou serviços. As licitações estão totalmente envolvidas com os 
aspectos da Contabilidade, vemos que é necessário obter informações constituídas a partir das Análises 
das Demonstrações Contábeis e alguns fundamentos que incorporam a Perícia Contábil para que não ocor-
ra indícios de fraudes durante o processo licitatório 
 

METODOLOGIA 
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6º período de 
2019, com ênfase nos Processos Licitatórios, inter-relacionando todas as disciplinas do período. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

A Licitação é um processo obrigatório a ser realizado pela Administração Pública com o objetivo de analisar 
as propostas ofertadas para aquisição de um bem ou serviço, para então a contratação da proposta mais 
vantajosa, menos onerosa e com melhor qualidade possível, visando assegurar igualdade de condições a 
todos que queiram realizar um contrato com o poder público. De acordo com o Art. 3ª da Lei 8.666/93 - A 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será proces-
sada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos [...]  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseando-se em fatos atuais, vemos que no Brasil houve grande expansão das empresas que desejam 
participar dos processos licitatórios. Dessa forma, é importante analisar qual modalidade é mais vantajosa, 
bem como a tomada de preços e o principal, se a empresa licitante está em conformidade com todos os 
requisitos solicitados no Edital. O procedimento licitatório tem como intuito optar por melhores condições e a 
seleção de propostas mais vantajosas, garantindo as condições de igualdade a todos que queiram participar 
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RESUMO 
Ao poder público é imprescindível a realização de atividades que permitam a prestação de serviços públicos e o funcio-
namento da burocracia. A licitação é o meio na qual a Administração Pública faz uso para atuar de forma mais eficaz e 
com moralidade nos negócios administrativos, perante isso, o presente artigo traz vista a importância do papel do pro-
fissional contábil ao auxiliar na tomada de decisão em relação aos processos administrativos licitatório, com o uso de 
ferramentas da contabilidade para a transparência da prestação das contas e identificação da gestão dos recursos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Licitação – Administração Pública – Contabilidade  
 

INTRODUÇÃO 
Foi abordada a importância do papel do profissional contábil na administração pública, que é onde ocorrem 
às transformações dos recursos que são disponibilizados para atenderem a demanda da sociedade, sendo 
esse profissional essencial ao transmitir informações relevantes para tomada de decisão. 

 
METODOLOGIA 

Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 5/6º período de 
2019, com ênfase em Licitações Públicas, inter-relacionando todas as disciplinas do período. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

A licitação é um procedimento formal de competição entre empresas que desejam oferecer seus serviços a 
todas as organizações públicas, sendo essas, de esfera Federal, Estadual ou Municipal. A contabilidade 
pública é uma especialidade da contabilidade, que baseada em normas próprias, está voltada ao registro, 
ao controle e à avaliação do patrimônio público e suas respectivas variações abrangendo aspectos orça-
mentários, financeiros e patrimoniais, constituindo valioso instrumento para o planejamento e o controle da 
administração governamental. Busca a transparência da prestação das contas e identificação da gestão dos 
recursos, que nada mais é recursos do cidadão em forma de impostos, taxas e contribuições. Uma das for-
mas possíveis de segurança à Administração é o cumprimento na integra do que prescreve o artigo 31, “§ 
5º A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo 
dos índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação 
que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adota-
dos para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes 
da licitação”. O administrador público tem que buscar a satisfação do interesse coletivo, ter a consciência 
com o que irá fazer do dinheiro público, consequentemente, as contratações, concessões, parcerias, aquisi-
ções ou alienações de bens devem ocorrer nos exatos termos da lei, sob pena de ser declarada a nulidade 
do ato e vir a resultar na condenação pessoal dos envolvidos, causando-lhes perda de bens, perda de car-
gos, condenação ao pagamento de multas, devolução de valores à administração pública e na esfera crimi-
nal fica sujeito ainda a pena de detenção ou reclusão. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ferramentas contábeis são indispensáveis para que haja a licitação pública, pois auxiliarão na tomada de 
decisão ao transmitir informações objetivas e relevantes, por meio de seus procedimentos de controle, nor-
mas e condições de gerenciamento, sendo assim, também possível de encontrar erros ou fraudes através 
do cruzamento de informações. 
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RESUMO 
Juntando os princípios estudados notamos que é possível definir licitação como procedimento administrativo formal da 
administração pública ou serviços. O objetivo direto da licitação é selecionar proposta mais vantajosa, termos originais 
da lei n. 8666/93 (art. 3º), serve para analisar propostas, incentivando a competitividade. Segundo a Constituição Fe-
deral de 1988, a competência permite verificar os limites da atuação conjunto entre União, estados, Distrito federal e 
Municípios. Cabe a cada comitê de licitação estabelecer o detalhamento cosquentos a serem avaliados como, por 
exemplo, definição de objetivo estimativa de custos elaboração do edital, entre outras. Usamos para a elaboração 
deste conceito, as matérias estudadas neste período, a lei geral de licitação e suas atualizações.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Pregão, Leilão, Competição e Licitação. 

 
INTRODUÇÃO 

Nesse trabalho o intuito é mostrar que os Órgãos Públicos, além de fazerem toda a arrecadação financeira 
eles têm a obrigatoriedade de fazer suas demonstrações e esclarecimento da arrecadação. Portanto a 
ferramenta que o auxilia a esse processa é a contabilidade sendo considerado como um registro dos atos 
e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. Portanto para adquirirem qualquer tipo 
de material, serviços e outros é necessário a licitação, podendo assim fazer levantamento a respeito de 
qualidade e preço, optando por escolher o que melhor lhe satisfazer. 

 
METODOLOGIA 

Na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6º período de 2019, desenvolveu as 
licitações e seus aspectos, impactando com as matérias aprendidas em sala envolvendo as pesquisas, 
acrescentando o conhecimento profissional na área. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A licitação é um procedimento obrigatório que antecede a celebração de contratos pela administração públi-
ca. A razão de existir dessa exigência reside no fato de que o poder público não pode escolher livremente 
um fornecedor qualquer, como fazem as empresas privadas. Os Imperativos da isonomia, impessoalidade, 
moralidade e indisponibilidade do interesse público, que informam a atuação da Administração, obrigam a 
realização de um processo público para seleção imparcial da melhor proposta, garantindo iguais condições 
a todos que queiram concorrer para a celebração do contrato. A licitação pode ser definida como um proce-
dimento administrativo vinculado da Administração Pública. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos a importância da licitação, principalmente no setor da administração pública, pois ela é utilizada toda 
vez que a administração deseja adquirir bens e serviços, realizar obras, fazer alienações. Aonde a sua fina-
lidade é selecionar a proposta de contratação mais vantajosa para a administração pública, conforme os 
parâmetros fixados no edital. Por isso, além dela possibilitar uma igualdade de possibilidades entre os entes 
que desejam contratar com a administração, também permite que seja feita a melhor escolha entre os for-
necedores, possibilitando assim a melhor contratação possível para a administração pública, evitando apa-
drinhamentos, favorecimentos dentre outros aspectos. 
 

REFERÊNCIAS  
BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Diário Oficial da União, 22 jun. 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 22 ago. 2019. 
MULLER, Aderbal N. Aspectos relevantes da análise de balanços são ignorados em processos de licitação. 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA. Disponível em: 
<https://www.crcpr.org.br/new/content/publicacao/revista/revista137/aspectos.htm>. Acesso em 07 ago. 
2019 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.crcpr.org.br/new/content/publicacao/revista/revista137/aspectos.htm


 

A EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE NO BRASIL: DA TRADICIONAL PASSANDO PELO 
TERCEIRO SETOR ATÉ O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
PEREIRA, Otávio Roberto Alves. Discente do curso de Ciências Contábeis –UNILAGO.  

 
SOUZA, Ermerson Rogério. Docente do curso de Ciências Contábeis –UNILAGO. 

 
RESUMO 

O objetivo de estudo foi o mostrar de como nossa contabilidade foi criada e de como ela foi evoluindo até os dias de 
hoje e de como ela é realizada no terceiro setor e com o microempreendedor individual. As entidades do terceiro setor, 
por não terem como foco de seu trabalho propriamente o lucro, muitas vezes se descuidam de suas finanças e acabam 
tendo muitas dificuldades, mas como uma empresa sem fins lucrativos controla suas finanças e peculiaridades e suas 
dificuldades. O microempreendedor individual, tem como objetivo geral identificar se o MEI utiliza a contabilidade para 
fins decisórios na sua empresa. Objetivando: verificar se o MEI considera que a contabilidade seja necessária para ele, 
identificar se o MEI considera importante o conhecimento da contabilidade para a tomada de decisão, e apontar em que 
situação o MEI busca a contabilidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, Terceiro Setor, Empreendedor e Microempreendedor Individual. 

      
INTRODUÇÃO 

Niyama e Silva (2009) diz que a contabilidade é uma ciência social que estuda o patrimônio de uma entidade e suas 
variações. A evolução da contabilidade evidencia a transformação dento de uma sociedade, A sua importân-
cia logo se mostrava presente e essencial em tudo que se objetivava obtenção de lucro. Niyama e Silva 
(2008) defende que a contabilidade deve mostrar preocupação com o trabalho social das entidades do ter-
ceiro setor. O terceiro setor é visto como organizações que não visão o lucro e dedicam-se à obtenção de 
objetivos sociais, O governo Federal com as novas mudanças de faturamento do MEI faz com que seja um 
incentivo ao microempreendedor individual, tudo isso vem como incentivo para o Microempresário se sinta 
valorizado, para que busque cada vez mais incentivos com seus negócios. 
 

METODOLOGIA 
Este trabalho foi fundamentado através de estudos consultados em livros, revistas, internet. 
  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Para Franco (2009), a função da contabilidade é registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos 
os fenômenos que ocorrem no patrimônio das entidades, objetivando fornecer informações, interpretações 
e orientação sobre a composição e as variações desse patrimônio, para a tomada de decisões de seus 
administradores. Zalunca (2015), afirma que na prática existirão, em uma entidade, vários tipos de "fundos" 
como, por exemplo, "Fundo para Construção de Sede Social", "Fundo para Bolsas de Estudos", "Fundo de 
Pesquisas" etc. Conforme Machado (2012), O microempreendedor individual, é o empresário legalizado 
que trabalha por conta, que deve faturar 81.000,00 por ano para ser MEI não deve ter participação societá-
ria em outra empresa, e tem o direito de contratar um empregado com o salário base. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho enfocou a evolução da contabilidade tradicional passando pelo a do terceiro setor e pelo mi-
croempreendedor individual, um estudo realizado por pesquisa bibliográfica. O microempreendedor indivi-
dual está junto com a contabilidade, pois a contabilidade atualmente é um grande auxílio, tanto para seu 
controle interno, quanto na orientação para tomadas de decisão e através da contabilidade gerencial obtém 
indicadores corretos na formação de preço de venda, e para a obtenção do lucro desejado. 
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RESUMO 
Caracterizadas como organizações nem públicas e nem privadas, as organizações do terceiro setor apresentam estrutu-
ra de direito privado com finalidades públicas, o que as remete à necessidade de prestação de contas periodicamente e 
consequentemente à análise de suas formas de desempenho por parte de seus stakeholders. A crescente demanda do 
terceiro setor junto à sociedade nos remete à importância do desenvolvimento da discussão acerca do contexto geral 
dessas instituições que representam um relevante e crescente papel na economia mundial. O terceiro setor é constituí-
do por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público. 
São componentes de terceiro setor: as associações, as fundações privadas, os partidos políticos e as organizações 
religiosas 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro Setor, Contabilidade, Normas Contábeis. 
 

INTRODUÇÃO 
Neste trabalho podem ser visualizadas as formas de contabilidades, as leis que se enquadram, a captação 
de recursos pelas organizações do terceiro setor, as dificuldades que elas encontram e quais as estratégias 
que estão sendo utilizadas para que a captação desses recursos que dão mais credibilidade aos projetos e 
melhorando a imagem da instituição em meio aos colaboradores e parceiros e a sociedade (OLAK, 2017). 
. 

METODOLOGIA 
Trabalho de conclusão do curso de Ciências Contábeis, turma do 8º período de 2019, com ênfase no tema 
A importância da Contabilidade no Terceiro Setor, estudo qualitativo com pesquisas bibliográficas e com 
estudo de caso na instituição Santa Casa de Lins. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Do mesmo modo que nas demais empresas, a contabilidade mostra-se uma importante ferramenta de apoio 
a gestão estratégica no terceiro setor, pois concentra as informações de toda a movimentação financeira e 
patrimonial da empresa, o que permite aos seus gestores uma melhor visualização do negócio para a toma-
da de decisões, assim como facilitam avaliação por parte das organizações investidoras, uma vez que mos-
tram seu desempenho ao longo dos exercícios anteriores (OLAK 2017, p. 33). No Terceiro Setor também 
necessitam de controle e de informações para as operações que desenvolvem e permanecerem ativas. 
Assim como nas entidades de fins econômicos, nas entidades sem fins lucrativos a contabilidade enquanto 
ciência que estuda e controla o patrimônio, com o objetivo de evidenciar as variações ocorridas, elabora as 
demonstrações contábeis e sua interpretação e análise para servir como instrumento básico para a tomada 
de decisões. Iudícibus e Marion (2006, p. 42) complementam que a contabilidade “é o grande instrumento 
que auxilia a administração a tomar decisões”, pois realiza coleta dos dados econômicos, registra-os e sin-
tetiza em forma de relatórios, os quais contribuem de forma significativa na toma de decisão. Dentre os ra-
mos de atuação da contabilidade, destaca-se a análise das Demonstrações Contábeis, pois é uma das prin-
cipais ferramentas gerenciais.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através da contabilidade por meio de seus procedimentos de controle, normas e condições de gerencia-
mento, é possível fazer a análise da instituição do Terceiro Setor, seja por meio de publicações, prestação 
de informações aos colaboradores, bem como para a sociedade e para o próprio contador, que analisa e 
utiliza o devido controle. Para que a entidade consiga manter-se e realizar suas funções ela precisa de re-
cursos, seja ele, do governo ou doações até mesmo campanhas feitas pela intuição para arrecadação de 
recursos, também necessita de pessoas com boas intenções que estejam apoiando a causa da intuição e 
que façam o serviço com competência para que as tomadas de decisões sejam de maneira correta.  
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RESUMO 
Diante da nossa circunstância atual e a perspectiva de crescimento do setor da indústria de confecções, independente 
do porte da empresa é indispensável que a mesma esteja disposta para conseguir competir em um mercado com a 
concorrência cada vez maior. Um adequado planejamento financeiro é um ponto obrigatório para a continuidade de 
qualquer empresa. Desse modo o fluxo de caixa é uma ferramenta eficiente para auxiliar os gestores e empresários em 
seu planejamento e controle financeiro. Dentro dessa situação o presente trabalho, através de uma coleta de dados por 
meio de relatórios, do sistema interno e entrevista com gestores, tem como objetivo mostrar o fluxo de caixa como ins-
trumento de controle interno e como pode auxiliar os gestores na tomada de decisão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fluxo de caixa. Controle financeiro. Tomada de decisão. 
 

INTRODUÇÃO 
O conhecimento de técnicas que auxiliem a administração financeira das empresas é primordial para que a 
mesma se mantenha viva nesse cenário. O fluxo de caixa, embora seja instrumento de grande utilidade, 
permanece desconhecido para muitas organizações ou então é utilizado sem a devida importância e sem o 
conhecimento dos benefícios que pode gerar. Para a sobrevivência de qualquer empresa é fundamental 
que o fluxo de caixa apresente liquidez de forma a cumprir com seus compromissos financeiros (SILVA, 
2006). O presente trabalho resume-se em explorar o fluxo de caixa de uma empresa do setor de confecções 
localizada no interior do Estado de São Paulo, e consequentemente orientar os gestores na tomada de de-
cisão. Um fluxo de caixa bem elaborado é um importante aliado na tomada de decisões da empresa. 

 
METODOLOGIA 

Essa pesquisa tem como enfoque, o estudo sobre a importância do fluxo de caixa como um método de con-
trole interno. Utilizou-se como metodologia a pesquisa não empírica bibliográfica e em sites de artigos cien-
tíficos brasileiros renomados. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Através de literaturas e meios que transmitem conhecimento o presente trabalho trará diversos tópicos que 
se fazem necessários para que se possa analisar o fluxo de caixa da empresa em estudo e avaliar a possi-
blidade de investimentos a partir de seus resultados ou na necessidade captação de recursos, buscando, 
assim, o aperfeiçoamento nas atividades operacionais e financeiras. Marion (2008) complementa que, sem 
o fluxo de caixa fica quase impossível projetar e planejar-se financeiramente, é impossível ter uma adminis-
tração eficiente. O fluxo de caixa não deve ser uma preocupação específica da área financeira, mas deve 
haver comprometimento de todos os setores da empresa.  
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o fluxo de caixa é um instrumento que permite organizar, planejar, dirigir e controlar os re-
cursos financeiros, demonstrando a real situação financeira a curto e longo prazo. Assim a contabilidade 
estará recebendo dados seguros sobre as movimentações, fazendo com que os relatórios finais sejam ver-
dadeiros e confiáveis, representando melhor a situação da empresa. A pesquisa proporcionou vivenciar as 
dificuldades enfrentadas pela empresa em estudo no que se refere ao controle de seus recursos. Ao mesmo 
tempo, possibilitou a busca de solução para o problema, aplicando a teoria apreendida durante o curso. O 
tema escolhido foi de grande relevância para o acadêmico e para empresa, pois ao estudar e aplicar as 
técnicas apresentadas contribuiu com a realização do acadêmico em colocar na prática os ensinamentos 
obtidos durante o curso. E para a empresa, proporcionou satisfação em obter informações mais organizadas 
para auxiliá-los na sua gestão.  
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RESUMO 

A importância da sistemática possibilitada pelo regime tributário do Lucro Real se dá, sobretudo, em função das poten-
cialidades de minimização de carga tributária para as empresas que optarem por sua aplicação. Para o desenvolvimen-
to do estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica em livros, revistas e artigos com o intuito de conseguir o embasamento 
teórico necessário, posicionando melhor o leitor acerca do tema abordado. É possível afirmar que a empresa sofreu 
com crise econômica que afeta sua atividade, o impacto causado por esse momento de resseção econômica foi diluído 
através da aquisição de clientes com porte elevado, causando a necessidade de investimento no ativo imobilizado da 
empresa, através de análise e planejamento a empresa optou pelo regime de apuração de seus impostos como lucro 
real pois observou que esse regime é mais viável tendo em vista os benefícios de depreciação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tributo, Ativo Imobilizado, Depreciação e Lucro Real. 

 
INTRODUÇÃO 

No Brasil o sistema tributário é caracterizado por uma carga tributária excessiva que inibe de forma 
demasiada o produto nacional e os investimentos na atividade produtiva. Essa alta carga tributária incentiva 
o setor informal, e ainda prejudica a competitividade dos produtos comercializados no Brasil, pois os 
produtores precisam aumentar seus preços para cobrir o valor dos tributos. Assim, o sistema tributário 
brasileiro traz grandes influências nas operações de empresas, sendo o planejamento tributário para a 
escolha do melhor regime de tributação um tema de grande importância para viabilizar a competitividade 
das mesmas. 
 

METODOLOGIA 
De acordo com Gil (2007) a pesquisa Exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, tendo 
em vista torná-lo mais explícito. A Descritiva tem como principal objetivo a descrição das características de 
determinadas populações ou fenômenos. Assim, através da metodologia citada, pretende-se chegar à res-
posta do problema levantado, bem como atingir os objetivos traçados. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

De acordo com Camargo (2015, p. 4): O Ativo imobilizado é todo bem tangível, que tenha expectativa de 
gerar algum retorno financeiro a entidade e com estimativa de uma vida útil de mais de um período contábil 
e que a empresa detenha o controle econômico do bem. O Ativo Imobilizado costuma representar grande 
parte dos Ativos de empresas industriais e de agronegócio, geralmente representado por equipamentos, 
parques industriais, maquinário agrícola e propriedades. A depreciação é a alocação sistemática do valor 
depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil (NBC T 19.1 - Ativo Imobilizado), isto é, o registro 
da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsoles-
cência (SILVA, 2017). Assim, o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao 
longo da sua vida útil estimada. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho focou a contabilidade da empresa hidráulica X, um estudo sobre a empresa hidráulica X, enti-
dade do ramo de prestação de serviço. A contabilidade com foco na depreciação e na apuração de tributos 
com isso pode-se afirmar que o Lucro Real é vantajoso no caso de empresas que possuem muitas despe-
sas e baixa margem de lucros, haja vista que os impostos são calculados com base no lucro. 
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RESUMO 
Esta pesquisa comenta sobre a importância que às micro e pequenas empresas possuem no desenvolvimento econô-
mico e social do Brasil, visto que é uma alternativa na geração de empregos para a população economicamente ativa e 
estimulam o país pelo crescimento da cadeia produtiva. Uma vez que a maioria dos negócios que operam no Brasil é 
constituída por elas. Essas empresas são responsáveis pela criação de empregos e riquezas, contribuindo considera-
velmente para o aumento do PIB (Produto Interno Bruto). Para tanto, começando a examina-se, os aspectos do perfil do 
empreendedor e as características das empresas revendo, então, o relacionamento existente entre a Contabilidade e a 
pequena empresa, propõe-se às bases para um novo papel a ser desempenhado pela Contabilidade.  Finalmente, 
apresenta-se, como sugestão de uma contribuição inicial da Contabilidade para um modelo de informações de suporte à 
gestão de micro e pequenas empresas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

INTRODUÇÃO 
A contabilidade é um instrumento indispensável para qualquer empreendimento, por ser responsável por 
auxiliar a administração a tomar decisões, pois ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os mo-
netariamente, registrando-os em forma de relatórios, que contribuem para tomada de decisão.  A contabili-
dade e a expressão dos negócios, já que conduz e estuda o desempenho dos mesmos, mensurando os 
efeitos dentro da empresa e dando fundamento as tomadas de decisões (MARION, 2008). 
 

METODOLOGIA 
Este projeto é uma pesquisa descritiva e explicativa. Diante dos conceitos expostos, o presente trabalho se 
enquadra na vertente da pesquisa bibliográfica e documental, pois, o objetivo da mesma carece de conhe-
cimento científico teórico, sendo estes encontrados em obras já bastante utilizadas no meio acadêmico, 
livros, sites e artigos científicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A contabilidade, enquanto sistema, método ou ciência, possui como objeto de estudo o patrimônio e como 
objetivo registrar, estudar, controlar e divulgar os fatos que afetam o patrimônio das entidades, além de 
auxiliar no planejamento. A finalidade contábil é alcançada mediante o registro (escrituração), a demonstra-
ção expositiva e a análise e interpretação dos fatos ocorridos em uma entidade que afetam seu patrimônio, 
com o propósito de oferecer informações sobre sua composição e suas variações, bem como sobre o resul-
tado alcançado em determinado período (ARAUJO, 2007). 
 

CONSIDERAÇOES FINAIS 
Por intermédio deste trabalho podemos entende que a Contabilidade é indispensável para qualquer entida-
de independente do tamanho, pois, por meio dela o empreendedor obtém informações úteis para adminis-
trar o seu negócio, com isso alcançar os seus principais objetivos e sucesso em seu empreendimento.  
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RESUMO 
Devido a grande movimentação de documentos e informações em um escritório prestador de serviços contábeis de 
pequeno porte, é fundamental um sistema de controle interno bem elaborado e adequado ao tamanho da organização. 
Com o intuito de identificar falhas que degradam a qualidade dos serviços e propor melhorias que possam ser feitas 
com o objetivo de eliminar os erros encontrados no decorrer dos processos. Com a implantação de um sistema de con-
trole interno adequado a cada setor e atividade, é possível a realização das rotinas de maneira correta, onde as infor-
mações documentais sejam transcritas com veracidade e de forma não alterada, evitando erros e desperdício de tempo, 
proporcionando qualidade aos serviços desde as atividades iniciais.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Controle interno. Processos. Identificar falhas.  

 
INTRODUÇÃO 

Para Almeida (2012), o controle interno é o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas, com a finalida-
de de produzir dados confiáveis, protegendo os ativos da entidade. Já para Crepaldi (2012), o controle in-
terno tem a capacidade de identificar políticas e procedimentos permitindo assegurar que rotinas traçadas 
pela administração estão sendo seguidas. Os principais objetivos do controle interno são: a salvaguarda dos 
interesses da empresa; a precisão e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros e ope-
racionais; o estímulo à eficiência operacional; e a aderência às políticas existentes (ATTIE, 2011). Em um 
escritório de contabilidade é essencial um sistema de controle interno, traçando os procedimentos a serem 
seguidos pelos funcionários para a realização das atividades, visto que, está o tempo todo com prazos a 
serem cumpridos de acordo com a legislação vigente, e no caso de alguma falha nesses prazos, pode acar-
retar em multas trazendo prejuízos para a organização. 
 

METODOLOGIA 
A elaboração do estudo deu-se a partir de pesquisas literárias, artigos e dissertações, se caracterizando 
como pesquisa qualitativa, que aborda o tema de controles internos, dando ênfase ao controle interno ado-
tado pela micro e pequena empresa prestadora de serviços contábeis e a sua aplicabilidade como instru-
mento que dará suporte à gestão e consecutivamente a identificação de falhas processuais. 
 

DICUSSÕES 
Devido a grande concorrência e principalmente os prazos determinados pela legislação que afetam direta-
mente o dia a dia de uma microempresa prestadora de serviços contábeis, há a necessidade de traçar roti-
nas para a execução das atividades visando à eficiência e eficácia. Conforme Crepaldi (2012), o controle 
interno é o conjunto de métodos e atividades com objetivo de obter uma conformidade dos processos, ge-
rando informações confiáveis de forma eficiente e eficaz, evitando possíveis erros e fraudes. Com isso veri-
fica-se a importância de avaliar os controles internos utilizados, com a finalidade de identificar as deficiên-
cias existentes. O controle interno é uma ferramenta indispensável para o bom funcionamento de uma enti-
dade. Através dele pode-se avaliar como está sendo executadas as atividades e rotinas dentro dos setores, 
Contábil, Fiscal e RH, verificando, se a maneira utilizada realmente é a mais adequada.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Para o sucesso e bom desempenho na administração de uma entidade, independente de seu porte ou se-
guimento de mercado, seus gestores devem ter sempre em mente que um sistema de controles internos é 
de fundamental importância para a sua continuidade e crescimento. A inclusão de um adequado sistema de 
controles internos em uma micro e pequena empresa é fundamental para manter a organização, qualidade 
dos serviços e fidedignidade das informações. Muitas vezes a adoção de simples rotinas para a realização 
das atividades pode ser o diferencial frente às empresas concorrentes. 
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RESUMO 
A perícia é uma potente ramificação da profissão contábil. Uma área de atuação importante para a valorização profissi-
onal dos contadores em geral. Ela é uma atividade cientifica especializada em examinar meticulosamente o serviço 
contábil a fim de encontrar fraudes e erros. Usa de bases científicas, contábeis, fiscais e societárias, à qual se exige 
uma formação de nível superior no curso de Ciências Contábeis. Pois quando a prova do fato depender do conhecimen-
to técnico e científico, é o profissional dessa área que embasa tecnicamente o magistrado. Para desenvolvimento do 
trabalho pericial é necessário ter como referencial teórico um conhecimento e embasamento técnico em assuntos perti-
nentes à perícia contábil. Tais como: tipo de perícias contábeis, aplicações da perícia contábil e, claro, as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade. Ética. Perícia. 
 

INTRODUÇÃO 
O trabalho é focado em analisar o comportamento do perito contábil e sua importância para a valorização da 
profissão contábil e do profissional contábil. Levando em conta que o bom comportamento e a capacidade 
de fazer um bom juízo das situações sejam fundamentais para o bom andamento do serviço executado, 
este trabalho apresentará como e por quais motivos devemos dar um enfoque maior na importância da ética 
pericial para a resolução de todos os casos. Em um panorama geral, o artigo usa de diversos trabalhos 
acadêmicos reconhecidos para dar sustento para a exortação que o trabalho se propôs. 

 
METODOLOGIA 

Como metodologia foi utilizado uma pesquisa bibliográfica, fazendo-se uso de diversos autores renomados. 
Entre eles o principal e, para este trabalho, o mais importante: Antônio Lopes de Sá (2017). Que em matéria 
de perícia contábil vem apresentando um vasto campo de conhecimento donde podemos aprender e retirar 
conhecimento. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Escolhi esse tema para que possamos dar uma atenção maior no aspecto que Lisboa (2009) destaca tendo 
como base a afirmação: “A ética na perícia contábil se constitui em instrumento de prova para determinar os 
crimes de origem tributária, embora se possa avaliar que alguns peritos levados pela falta de prova ou erro 
emitem laudos periciais contendo análises improcedentes. É justamente essa estrutura que consta no Códi-
go de Ética do Contabilista, no Art. 5º do Capítulo II”. “Assim, considera-se que perícia contábil é estudo 
científico absolutamente intenso que representa uma enorme contribuição à contabilidade e a todos os ra-
mos que necessitam de sua avaliação como o ramo judicial e tributário. A importância da norma contábil 
deve prevalecer como função e ética do perito contábil. Tal fato é destacado dos deveres e das proibições 
no Código de Ética” (LISBOA, 2009). 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Artigo desenvolvido pôde esclarecer vários aspectos da abordagem pericial. Tanto no que se diz respeito 
ao trato com a parte contratante, a quem o perito responde, quanto para com a parte investigada, a quem o 
perito trata de dirimir. Tanto erros quanto acertos o trabalho conseguiu mostra a importância da ética em 
todos os aspectos do trabalho pericial.  
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RESUMO 
Esta pesquisa apresenta um estudo sobre a controladoria, tendo como objetivo mostrar como a controladoria pode 
facilitar a gestão da micro e pequena empresa tornando-a um negócio saudável e durável. A contabilidade passou por 
diversas transformações desde tempos muito primitivos onde, o principal objetivo era o controle das riquezas, como 
relatam variados autores até chegar a ser reconhecida como ciência. Nesse processo, as escolas de pensamento con-
tábil disseminaram teorias que deram origem a vários conceitos que ainda são usadas na organização dos bens das 
empresas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Controladoria, contabilidade, micro e pequenas empresas e planejamento. 
 

INTRODUÇÃO 
Desde o início da história da humanidade, a contabilidade já existia, e no decorrer do tempo, vem sofrendo 
mudanças. Seu desenvolvimento foi contínuo à medida que o homem buscava novas fontes para aprimorar 
seus conhecimentos. A contabilidade surgiu junto com a história da humanidade. Os povos primitivos dedi-
cavam-se à agricultura e a pecuária e logo foram surgindo as cidades e as atividades comerciais. A contabi-
lidade precisava ser tratada como ciência social de acordo com (PALHARES e RODRIGUES, 1990). O con-
ceito de contabilidade, é de uma ciência que estuda, controla e observa o patrimônio de uma empresa 
(CREPALDI e CREPALDI, 2014). Neste sentido, o objetivo deste estudo é evidenciar a importância da con-
tabilidade gerencial para a gestão das empresas no auxílio à tomada de decisão. 

 
METODOLOGIA 

Esta pesquisa será descrita e bibliográfica. Descritiva, será descrito tudo que for entendido a partir da revi-
são de literatura e do levantamento de dados. Bibliográfica, as fontes pesquisadas serão livros e trabalhos 
científicos, neste sentido, os dados do presente estudo foram coletados através de livros e de sites pesqui-
sados na Internet, no intuito de atingir o objetivo proposto conforme serão mencionados ao fim do trabalho. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Segundo Nascimento et al. (2005), a Controladoria pode influenciar algumas áreas do conhecimento. São 
elas: Contabilidade, Economia e Administração, a Controladoria é uma unidade administrativa com o objeti-
vo de avaliar o controle dos procedimentos e fornece informações que auxiliam os gestores na tomada de 
decisão empresarial, portanto, a Controladoria concentra-se no controle e avaliação do planejamento ope-
racional, tático e estratégico da organização por meio de vários procedimentos sistematizados (MURARO; 
TRENTIN; ROTA, 2015). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Devido às mudanças sociais políticas e econômicas, o aumento da concorrência e a escassez de recursos 
disponíveis têm contribuído para as constantes mudanças na gestão dos negócios nas empresas. As em-
presas têm objetivos comuns que é a aquisição de lucro e isso se dá através da utilização de recursos pró-
prios e de terceiros. Desse modo conclui-se que contabilidade gerencial se revela parte fundamental da 
administração da empresa. Com a utilização de seus recursos pode-se prever muitos problemas ou anteci-
par soluções. 
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo elaborar um planejamento tributário com base em um estudo de caso, cujo os dados 
foram coletados da empresa Riofrut, localizada no estado de São Paulo. A empresa pode optar pelo Lucro Real ou 
Lucro Presumido, o que possibilitou a comparação entre esses regimes tributários e sua atividade principal é Comércio 
atacadista de produtos alimentícios. Foi abordado o impacto da alta carga tributária brasileira sobre as empresas no 
país e a importância do planejamento tributário como mecanismo de redução dos custos tributários, tendo como objetivo 
geral do trabalho identificar qual o melhor regime de tributação para referida empresa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Tributário, Redução de Custos Tributários, Lucro real, Lucro Presumido. 
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil tem um sistema tributário complexo, que traz diversos problemas de execução e dificuldades em 
interpretá-lo. Para Fabretti (2013), é comum ouvir-se que a carga tributária brasileira é elevada, é nesse 
contexto, que se entende a necessidade tanto econômica quanto financeira, das empresas possuírem uma 
boa administração tributária, e na busca de reduzir os seus custos é essencial utilizar das alternativas que a 
legislação brasileira nos permite dentre estas possibilidades, está o planejamento tributário, que consiste em 
um conjunto de medidas contínuas capazes de possibilitar economia de tributos, sem infringir a legislação, 
essas medidas ocorrem antes da realização do fato gerador e também pode ser chamada de Elisão fiscal. 
 

METODOLOGIA 
O estudo será realizado em uma empresa do município de Guapiaçu, no Estado de São Paulo, cuja ativida-
de principal é comercio atacadista de produtos alimentícios em geral. Segundo Pêgas (2011), as empresas 
são enquadradas pela legislação tributária em quatro diferentes formas: Simples Nacional, Lucro Real, Lu-
cro Presumido, Lucro Arbitrado.O trabalho limita-se a aplicar um planejamento tributário, buscando identifi-
car qual regime de tributação é mais adequado, tendo em vista, buscar a redução da carga tributária e eco-
nomia financeira para a empresa analisada. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

A escolha do regime tributário é um dos passos mais importantes para o sucesso da empresa. Uma opção 
mal feita nesta etapa do processo pode gerar o pagamento de um conjunto de impostos inadequado, com-
prometendo a saúde financeira do negócio. Para Fabretti (2013), o estudo feito preventivamente, ou seja, 
antes da realização do fato administrativo, pesquisando seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternati-
vas legais onerosas denomina-se Planejamento Tributário. Assim sendo, o planejamento tributário é um 
recurso disponível para as empresas que procuram reduzir a carga fiscal de forma lícita. A maneira legal 
chama-se elisão fiscal e a forma ilegal denomina-se evasão ilícita ou sonegação fiscal, trata-se, portanto, do 
estudo prévio à concretização dos fatos administrativos, dos efeitos jurídicos e econômicos de determinada 
decisão gerencial, com o objetivo de encontrar a alternativa menos onerosa para o contribuinte.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O planejamento tributário não consiste em uma fórmula pronta e estática, logo deve ser realizado observan-
do individualmente a situação de cada empresa. Com isso é necessário a presença de um Contador, que 
auxilie na elaboração do planejamento tributário, visando a manutenção e desenvolvimento da atividade 
empresária. Mediante a isso conclui-se que a melhor opção é optar pelo Lucro Real, pois durante o ano a 
empresa passa por um período sazonal devido ao frio e com isso diminuindo o faturamento e obtendo preju-
ízo fiscal, onde a mesma pode gozar desse benefício e compensar até 30% do resultado em que venha 
obter lucro e não teria de desembolsar recursos para pagamento de IRPJ e CSLL e poderia em exercícios 
subsequentes compensar do Lucro Real os resultados negativos acumulados de exercícios anteriores. 
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RESUMO 
É abordado uma das maiores preocupações dos gestores das empresas que está relacionado à alta carga tributária, 
pois os tributos aumentam seus custos e consequentemente minimizam seus lucros, afetando assim, de forma direta, 
sua competitividade no mercado. Na busca de um controle mais apurado e redução de seus custos e despesas com 
impostos as empresas buscam um Planejamento Tributário como forma de uma saída mais viável, através de uma 
Elisão Fiscal, que é uma forma lícita de diminuir seus custos através de recuperações de créditos fiscais. Com esse 
propósito o estudo irá demonstrar como elaborar um Planejamento Tributário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Tributário, Redução de Custos, Créditos Fiscais. 
 

INTRODUÇÃO 
O ambiente empresarial com o decorrer dos anos tem se caracterizado por uma alta competitividade e pelas 
constantes mudanças econômicas que afetam diretamente no processo de tomada de decisão, para se 
manter no mercado. Para Borges (2004), na busca por melhores resultados no cenário empresarial de alta 
competitividade os empresários e seus gestores buscam alternativas legais para diminuir seus custos e 
despesas. Com o intuito de reduzir o ônus tributário das empresas torna-se imprescindível o planejamento 
tributário nas organizações a fim de amenizar seus custos. 
 

METODOLOGIA 
O objetivo dessa pesquisa é estudar a importância do Planejamento Tributário em uma empresa de médio 
porte, analisando como a gestão tributária eficaz unida ao gerenciamento nas aquisições de matéria-prima 
aplicada na industrialização poderá trazer alternativas que contribuem para uma redução do ônus tributário. 
Foi utilizado como metodologia a pesquisa bibliográfica de autores com um alto conhecimento do assunto e 
em sites de artigos científicos brasileiros renomados. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

A elaboração de um Planejamento Tributário baseado nas aquisições matéria-prima é fundamental atentar-
se ao custo-benefício entre comprar a um menor preço ou apropria-se de maiores de créditos fiscais. Para 
Fabretti (2009) todo administrador tem o dever de maximizar lucros e minimizar as perdas, por isso plane-
jamento tributário se faz necessário como qualquer outro planejamento, seja: marketing ou vendas. Maggi 
(2009) complementa que é de grande importância realizar uma análise administrativa com base na estraté-
gia das empresas, visando reduzir custos e, principalmente, aprofundar o conhecimento de uma importante 
ferramenta para a competitividade no mercado. Esse tipo de planejamento abrange uma análise da viabili-
dade na compra dos produtos, pois existem alíquotas variáveis entre os Estados e entre o Regime de Tribu-
tação enquadrada das empresas que fornecem a matéria-prima. 

.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que para apropriar-se de Créditos fiscais é necessário estudar a viabilidade do mesmo em rela-
ções as diferentes operações feitas em cada empresa, pois a apropriação dos créditos fiscais está direta-
mente ligada à redução do custo tributário da empresa, pois acarreta uma diminuição no débito fiscal da 
empresa. A proposta apresentada neste estudo para a elaboração de um Planejamento Tributário aponta e 
sugere uma opção na forma de fazer suas aquisições, indicando caminhos que possibilitem a redução do 
ônus tributário, diminuindo seus custos e impactando positivamente nas suas vendas, fazendo com que a 
empresa tenha um crescimento no mercado. O tema abordado foi de grande relevância, pois com o estudo 
e a aplicação das técnicas propostas foi possível colocar em pratica grande parte do que foi visto em sala 
de aula no decorrer do curso. E para a empresa, proporcionou satisfação em obter um conhecimento e uma 
estratégia a ser usada em sua gestão auxiliando na tomada de decisão. 
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RESUMO 
O objetivo do presente trabalho fundamenta-se na análise e explicação de cada processo envolvido nas rescisões de 
contrato de trabalho sem justa causa, para desta forma desenvolver de maneira transparente o processo rescisório e 
esclarecer ao demitido cada item rescisório pago. O trabalho conta com toda a informação necessária e pertinente, para 
que o leitor adquira conhecimentos claros sobre as rescisões sem justa causa ou amplie os mesmos em caso do leitor 
ter noções sobre o tema tratado. Aliás, a funcionalidade do trabalho vai além de adquirir um conhecimento qualquer 
sobre o tema, de fato o mesmo foi realizado com bases solidas, para servir como apoio de ambos os lados em demis-
sões reais. Ressalta-se a importância sobre o conhecimento das verbas no tipo de rescisão tratado e sua efetiva analise 
e execução (IORIO, 2013). 
  
PALAVRAS CHAVES: Contrato, direitos, rescisão, iniciativa. 
 

INTRODUÇÃO 
No âmbito atual das organizações é comum se deparar com diversos tipos de rescisões de contrato. As 
rescisões podem acontecer por diferentes motivos e por iniciativas de qualquer um dos lados envolvidos, 
importante é analisar os direitos na rescisão que tratamos em algum momento determinado, e fazer cumprir 
o estipulado pela lei, assim com saber administrá-los de maneira correta (OLIVEIRA, 2016). 

 
METODOLOGIA 

Este projeto é uma pesquisa descritiva generalizada. Tomando como base o conteúdo deste, o presente 
trabalho se encaixa na objetividade da pesquisa meramente bibliográfica, pois, o objetivo da mesma carece 
de conhecimento científico teórico, sendo estes encontrados em obras já bastante utilizadas no meio aca-
dêmico, livros, sites e artigos científicos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

O sistema empresarial brasileiro passa atualmente por constantes e radicais mudanças na sua legislação. O 
contrato de trabalho estabelece a união trabalhista entre funcionário e empresa, neste, são deixados claros 
as responsabilidades de cada um dos envolvidos assim como os comprometimentos mútuos. As empresas 
são cheias de investir em processos de seleção de pessoal, processos de admissão, desenvolvimento e 
remuneração, focando somente na entrada do funcionário à empresa, não dando atenção para o processo 
rescisório (FERRAZ, 2011). 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Essa pesquisa explorar de forma precisa as características que conduzem o instituto jurídico da demissão 
por justa causa, bem como de forma didática buscar elucidar as regras legais inerentes a rescisão do con-
trato de trabalho nessa hipótese, conforme explicitamente prevê a legislação na Consolidação das Leis do 
Trabalho.  
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RESUMO 
Para desenvolver suas atividades, a empresa precisa de pessoas, essas pessoas, que constituem os recursos, são 
muito importantes para que a empresa possa atingir seus objetivos. Desta forma, para conseguir bons recursos huma-
nos, a empresa deverá dar um respaldo burocrático, além de recrutar e selecionar pessoas com aptidões desejadas, 
desenvolver um sistema de remuneração adequado, motivar os empregados por meio de incentivos e outros, os empre-
gados também precisam que sejam efetuados os pagamentos de acordo com a legislação vigente, que futuramente 
tenham os benefícios que todo empregado registrado tem e, que numa eventual desvinculação da empresa, todos os 
direitos sejam pagos, e o setor responsável por essas atividades chama-se departamento pessoal (COSTA, 2008). 
 
PALAVRAS CHAVES: departamento pessoal, rotinas.  
 

INTRODUÇÃO 
Muito se fala a respeito da área de departamento pessoal das empresas, mas, no geral, trata-se de um se-
tor frequentemente confundido com outro, o de recursos humanos. Na verdade, o público, em geral, pouco 
conhece sobre as diferenças entre as atividades desenvolvidas por ambos os setores, em especial as do 
departamento pessoal. O presente trabalho visa, portanto, esclarecer quais as atividades desenvolvidas 
pelo departamento pessoal, delimitá-las, bem como explicitar no que elas divergem das realizadas pelo 
departamento de recursos humanos (SOARES, 2013). 

 
METODOLOGIA 

Em todos os âmbitos da pesquisa, as boas práticas, misturadas com um conjunto de regras adequadas e 
diligencias integralmente concretizadas para seu estabelecimento, levam ao ótimo desenvolvimento de um 
determinado fim. O objetivo é analisar características de vários autores, comparar exemplares relacionados, 
procurar novas versões para não cair na desatualização e principalmente ter conhecimento necessário so-
bre o tema para ser críticos e avaliar definições. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

A admissão é uma das atividades do departamento de pessoal que requer de extrema atenção, aqui inicia-
se o vínculo entre empregado e empregador, por este motivo as condições devem ficar claras para ambas 
as partes. O processo admissional começa quando o empregado já passou por uma etapa de seleção e 
uma vez aceito deve apresentar documentos pertinentes e específicos para assumir a vaga em questão. 
Além dos documentos solicitados, devem ser expedidos vários documentos por parte da empresa e preen-
cher a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que seria a principal constância do vínculo em-
pregatício (OLIVEIRA, 2016). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Atualmente, a CLT vem sendo foco de constantes debates em nossa sociedade, com diversas propostas de 
atualizações e modificações em algumas de suas leis. A intenção com a realização do trabalho é citar cla-
ramente as rotinas do departamento que mais conhece a CLT, que os leitores possam obter essas informa-
ções de uma forma mais simples, explicar como são realizadas as tarefas e finalmente ver de uma forma 
mais abrangente o funcionamento do setor, diferenciando-o de outros que possam estar ligados a este. 
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RESUMO 
A entidade objetivo de estudo foi o Instituto Comboniano de São Judas Tadeu de São José do Rio Preto, SP, que é 
uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que oferece atendimento a crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. Afim de procurar entendimento para esta questão, este estudo teve como objetivo a analisar as 
finanças, o Balaço Patrimonial do Instituto Comboniano de São Judas Tadeu e falar do Terceiro Setor, suas peculiari-
dades e suas dificuldades. Ao término deste trabalho, percebeu-se que a contabilidade de uma entidade do terceiro 
setor não deve ser encarada de maneira mais amena ou simples do que se encararia uma empesa das esferas públi-
cas ou privadas, visto que embora não tenham por finalidade a obtenção de lucros, as organizações do Terceiro Setor, 
não podem deste instrumento abrir mão, haja vistas que somente com boa saúde financeira, é possível sobreviver 
para ajudar o próximo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro Setor, Contabilidade, Demonstrações Contábeis 

 
INTRODUÇÃO 

Segundo ARAUJO (2004) o conceito de terceiro setor deve ser entendido como um conjunto de organiza-
ções e iniciativas privadas que visam à produção de bens e serviços públicos. Este é o sentido positivo da 
expressão “Bens e Serviços Públicos”, nesse caso implicam uma dupla qualificação: não geram lucros e 
respondem a necessidades coletivas. Com um papel fundamental na sociedade o Terceiro Setor tende a 
chegar ou alcançar aonde o governo não chega, com ações solidárias e voluntárias, e suprindo a lacuna 
deixada pelo primeiro setor. Portanto, é extremamente e de fundamental importância para a sociedade. 
 

METODOLOGIA 
De acordo com Fernandes (2004) o Terceiro setor visa o bens e serviços púbicos. A descritiva tem o objeti-
vo de mostrar as dificuldades e os problemas que sofre o terceiro setor para se manterem de pé, frente as 
dificuldades existentes.  Assim pretende chegar a resposta do problema levantado.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Segundo Peyon (2004, p. 17):  [...] O patrimônio, em sua extensão monetária, é o objeto da contabilidade. 
Portanto, a contabilidade estará presente onde existir um patrimônio para ser administrado, seja ele perten-
cente a uma pessoa natural ou a uma pessoa jurídica. As entidades do terceiro setor são aquelas sem fina-
lidade de lucros. Constituem-se de um patrimônio, bens e direitos adquiridos, desta forma essas entidades 
devem seguir as normas contábeis brasileiras, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A conta 
Lucros ou Prejuízos Acumulados por Superávit ou Déficit do Exercício.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tendo em vista a importante finalidade das entidades do terceiro setor, conclui-se que a contabilidade des-
sas entidades desenvolve um papel de grande relevância, que é gerir e controlar as receitas e despesas, 
bem como a geração das informações para o fisco e para os diversos usuários. Para cumprirem com seu 
papel como profissionais, os contadores devem primeiramente conhecer o setor, a legislação e os aspectos 
contábeis e tributários aplicados ao setor, precisam conhecer a atividade, bem como seus objetivos, para 
assim, identificar as necessidades da entidade e, a partir dessa identificação, desenvolver suas atividades 
visando à continuidade da instituição. 
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RESUMO 
O SPED foi desenvolvido com o objetivo de unificar, em uma grande base de dados, todas as informações fiscais, tribu-
tárias e operacionais dos contribuintes, visando facilitar o controle da aplicação da legislação por parte das empresas, 
combatendo também a sonegação fiscal, já que o uso intensivo da tecnologia da informação, através do cruzamento de 
informações nos bancos de dados disponíveis, promete identificar mais rapidamente indícios de problemas nas informa-
ções enviadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escrituração, digital, fiscalização, cruzamento, informações. 
 

INTRODUÇÃO 
“O avanço da tecnologia da informação, em especial utilização da internet, e o aumento significativo das 
transações comerciais e financeira, em decorrência do crescimento das atividades econômicas do país nos 
últimos tempos, levaram o governo federal à decisão de criar um sistema de monitoramento de informações, 
que possibilitasse o controle sistemático dos dados e registros gerados pelas empresas e demais entidades” 
(OLIVEIRA, 2014). 
 

METODOLOGIA 
Trabalho realizado para conclusão do curso de Ciências Contábeis, turma do 8º período de 2019, com de-
senvolvimento do tema Sped Sistema Público de Escrituração Digital – Da Implantação ao Cruzamento de 
Dados. O presente estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas, materiais já publicados, legisla-
ção, sites e fóruns de discussão da internet.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Instituído em janeiro de 2007, o “Sistema Público de Escrituração Digital – SPED”, sob administração da 
secretaria da Receita Federal juntamente com as Secretarias de Fazenda dos Estados, elaborou novas 
medidas para o atendimento das obrigações tributárias e acessórias por parte dos contribuintes, criando 
modelos digitais para a escrituração contábil, apuração de impostos e para a utilização de documentos fis-
cais eletrônicos certificados. “O SPED é um instrumento que unifica atividades de recepção, validação, ar-
mazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos em-
presários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de 
informações”. (Redação dada pelo Decreto n° 7.979 de 2013). Fazem parte do Projeto Sped: A nota fiscal 
eletrônica, o cadastro sincronizado, o CTE Conhecimento de Transporte Eletrônico, ECD Escrituração Con-
tábil Digital, ECF Escrituração Contábil Fiscal, FCont Controle Fiscal Contábil de Transição. Os principais 
pontos abordados no cruzamento de dados são: Informações contábeis, financeiras e fiscais, DCTF, DIRF, 
PERDECOMP, E-FINANCEIRA, ECF, ECD, SEFIP, IRPF, dentre outras obrigações. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
“O Sped, no âmbito da Receita Federal, faz parte do Projeto de Modernização da Administração Tributária e 
Aduaneira (PMATA) que consiste na implantação de novos processos apoiados por sistemas de informação 
integrados, tecnologia da informação e infraestrutura logística adequada. O Sistema Público de Escrituração 
Digital proporciona melhor ambiente de negócios para o País e a redução do Custo Brasil, promovendo a 
modernização dos processos de interação entre a administração pública e as empresas em geral, ao contrá-
rio do pragmatismo pela busca de resultados, muito comum nos projetos que têm como finalidade apenas o 
incremento da arrecadação” (VIANNA, 2009). 
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RESUMO 
O presente estudo tem por objetivo refletir sobre os motivos que levam a testemunha de Jeová a não se submeter a 
transfusões de sangue, mesmo sendo este procedimento, o único a lhe salvar a vida ou a de seus entes queridos. Além 
disso, tem-se modesta pretensão de demonstrar que essa recusa tem apoio na Constituição Brasileira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 1. Liberdade à crença religiosa; 2. Direito à vida 3. Transfusão de sanguínea  
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil é considerado um país laico, e um Estado é laico quando fomenta a liberdade de consciência, de 
religião e de crença, assegura o livre exercício de cultos sem interferência, tratando todos os 
seus cidadãos igualmente sem distinção de qualquer natureza, devendo garantir e proteger a liberdade de 
escolha religiosa de cada cidadão. Os seguidores da religião das Testemunhas de Jeová, acreditam que ao 
realizar a transfusão sanguínea o membro torna-se impuro, causando intenso sofrimento psíquico e moral. 
Segundo a crença Deus manda abster-se do sangue porque ele representa a vida, que é algo sagrado, e 
rompendo essa aliança estariam excluídos das promessas, não sendo, portanto algo supérfluo ou irrelevan-
te, pois para eles obedecendo à Deus, expressam obediência e respeito a Ele como doador da vida. A 
transfusão sanguínea não garante cura nem tampouco é 100% segura, e a postura das Testemunhas de 
Jeová tem impulsionado descobertas, publicidade e aprimoramento de terapias alternativas a transfusão.  
 

METODOLOGIA 
O presente estudo é uma síntese, uma teorização e uma reflexão acerca de um assunto polêmico e atual no 
judiciário brasileiro, a legitimidade ou não da recusa à transfusão sanguínea por Testemunhas de Jeová. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A constituição Federal de 1988  tutela entre outros direitos fundamentais, o direito a Vida e a Liberdade de 
consciência e de crença. Porém, nenhum direito tutelado é absoluto, encontrando limites no princípio da 
dignidade da pessoa humana.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, o Estado deve abster-se de julgar valores religio-
sos, e impor o procedimento de transfusão sanguínea sem disponibilizar tratamento alternativo que atenda 
a crença das Testemunhas de Jeová. 
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RESUMO 
Esse trabalho aborda o poder constituinte em sua forma evolucionário, ou seja, o poder constituinte originário atuando 
após a promulgação da Carta Magna, com o intuito de alterar qualquer parte do texto constitucional que se torne neces-
sário, diante da evolução social, ainda que sejam direitos fundamentais, previstos como cláusulas pétreas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Poder Constituinte; Cláusulas Pétreas; Reforma Constitucional 

 
INTRODUÇÃO 

As sociedades evoluem, ideias que eram soberanas em uma época podem se tornar obsoletas, ou mesmo 
um obstáculo, em época posterior. Portanto, quando uma carta constitucional determina que algumas de 
suas partes são imutáveis, as “cláusulas pétreas”, existe o potencial de se criar um problema insanável para 
gerações futuras. Esse conflito entre a imutabilidade das cláusulas pétreas e a vontade da população nos 
levaria a um paradoxo, pois no artigo 1º da Constituição Federal determina-se que “todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”. Assim, a própria Carta Magna de 
1988 diferencia duas formas de atuação do poder constituinte, uma feita através dos representantes eleitos 
e outra feita diretamente pela atuação da população. Esse trabalho tem por objetivo estudar o poder consti-
tuinte exercido diretamente pela vontade popular, de onde emana todo o poder, chamado de poder consti-
tuinte evolucionário, que tem a premissa de ser ilimitado, pois se trata do mesmo poder constituinte que 
criou a Constituição, despertado e atuante para a modificação do texto constitucional. 

 
METODOLOGIA 

O método de abordagem utilizado é o dedutivo, cujas proposições são enfocadas no exame de teorias e 
leis, para atingir e explicar as particularidades do tema. No que se refere às técnicas de pesquisa, será apli-
cada a pesquisa bibliográfica, por meio de obras relacionadas ao Direito Constitucional. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As cláusulas pétreas consistem em limitações materiais ao poder de reforma, são justificadas como garanti-
as de estabilidade da constitucional e conservação em face de alterações que aniquilem o seu núcleo es-
sencial ou causem ruptura do ordenamento jurídico. A discussão tem como cerne o uso do poder constituin-
te evolucionário para alteração das cláusulas pétreas seguindo os ditames constitucionais - aprovação nas 
duas casas do congresso, em dois turnos, e a subsequente sanção pelo presidente da república- entretanto 
a esse, já longo e exaustivo processo, seria acrescida a consulta da vontade popular, seja através de ple-
biscito ou referendo, lembrando que o primeiro é uma consulta prévia e o segundo posterior. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A medida que as sociedades evoluem e os valores mudam de geração para geração, pode ocorrer que a 
sociedade demande a alteração ou eliminação de algumas clausulas pétreas.  Nesse caso, a possibilidade 
do uso do poder constituinte evolucionário é de suma importância para manter as leis de um país em con-
sonância com as ideias de sua população. Evitando assim, a necessidade de revoluções e rupturas institu-
cionais. 
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RESUMO 
A humanidade evoluiu, incidindo no aumento do número dos habitantes e ocorrendo o avanço da tecnologia, com isso 
decorreu um aumento no número de práticas ilícitas em meio web (internet) e rápida ampliação destes tipos de ilícitos 
cometidos por meio das novas tecnologias da informação e comunicação: telefonia móvel, correio eletrônico (e-mail), 
fotografia digital, vídeo digital, wi–fi, Bluetooth, webcam, entre outros. Isso fez com que ocorresse um enorme impacto 
no Direito Penal de modo a como se posicionar e julgar tais crimes que são cometidos pelo meio digital, de forma que 
algumas condutas ilícitas já são bem conhecidas: fraudes financeiras, apologia ao crime, violação de privacidade, por-
nografia infantil, entre outras. Sendo questionado as penalidades impostas pelo Código Penal referente aos crimes 
cibernéticos dos quais muitos criminosos saem impunes dos seus crimes devido a carência das leis brasileiras referente 
as esses tipos de crimes virtuais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Impunidade. Crimes virtuais. Tecnologia. 
 

INTRODUÇÃO 
O estudo apresentado possui a finalidade de questionar a aplicação das penas referentes aos crimes que 
são cometidos na internet, com o intuito de assegurar a pena necessária para todos os criminosos sem que 
haja impunidade tendo em vista que todos os atos possuem consequências. Visa, também, discutir sobre o 
papel do Poder Legislativo na criação de novos tipos penais e da aplicação pelo Poder Judiciário Brasileiro. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia consiste no levantamento de dados junto a obras doutrinárias, revistas, textos, artigos cientí-
ficos e jurisprudências de temas que realizam a abordagem do assunto, além de buscar por Leis do Código 
Penal e da Legislação Extravagante que abranjam os crimes virtuais e correlatos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Devido ao Código Penal ter sido criado no ano de 1.940 há uma grande lacuna pelo qual diversas condutas 
ilícitas virtuais serem consideradas impunes. Devido a morosidade na criação e na aplicação de leis mais 
severa aos criminosos, que a praticam no âmbito virtual no Brasil, diversas pessoas dia a dia estão sendo 
vítimas desses delitos que necessitam de uma maior atenção pelo Poder Judiciário e o Poder Legislativo 
para criação e julgamento desses casos, com intuito de zelar para a paz no âmbito digital. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, conclui-se que o Código Penal Brasileiro é omisso nos temas relacionados a crimes virtuais, dei-
xando a impunidade se sobrepor perante o ordenamento jurídico, sendo necessário a implantação de leis 
mais severas como a Lei 12.737/2012, podendo ser visto um avanço referente a futura implantação do pos-
sível “Pacote Anticrime” no qual ira punir de modo mais severo os delitos virtuais. 
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RESUMO 

A atuação do poder Judiciário tem suscitado diversos questionamentos, principalmente quanto às suas decisões que 
por vezes aparentam superar a separação dos poderes. Declarações de inconstitucionalidade feitas pelo Judiciário fez 
com que ele assumisse a posição de um órgão ativista, tal qual o sistema norte-americano e muitas cortes europeias, 
que debatem e decidem sobre determinados assuntos que, originalmente, deveria ser realizados pelo poder Legislativo, 
mas houve a interpretação extensiva da Constituição Federal. Nesse sentido, é importante estudar o fenômeno jurídico 
denominado de ativismo judicial, verificando suas consequências e também o distinguindo do instituto da judicialização, 
no qual o judiciário não se coloca como ativista, mas sim como órgão com atuação necessária, frente a situação que lhe 
foi apresentada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ativismo. Poder judiciário. Poder legislativo. Inconstitucionalidade. 

 
INTRODUÇÃO 

O Supremo Tribunal Federal (STF), desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, considerado 
como guardião da Magna Carta, vem abordando temas que causam polêmicas, um desacordo para muitos 
doutrinadores ante a divisão tripartite do poder adotada pelo Brasil. Nesse sentido, a atuação do Judiciário 
tem se revelado cada vez mais ativa e, em muitas das vezes, assume inclusive o papel que constitucional-
mente é do Legislativo, tomando decisões de modo proativo e expansivo na interpretação da Constituição 
Federal, ante a ineficiência e inércia do Congresso Nacional em assuntos que infringem direitos fundamen-
tais. Como exemplo, em 2019 o Supremo Tribunal Federal decidiu através da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade por Omissão - ADO n. 26 pela equiparação da Homofobia e Transfobia ao racismo “social”, con-
forme previsão da Lei n. 7.716/89. 
 

METODOLOGIA 
Aborda-se um estudo teórico da sistematização do direito e política no cenário brasileiro, embasado nas 
ideias do Dr. Luís Roberto Barroso, Ministro da Suprema Corte e Professor, que explana sobre a atuação 
ativista do Poder Judiciário. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A grande problemática sobre o tema em questão é a denominada "dificuldade contramajoritaria", expressão 
utilizada por Barroso, pois o Legislativo está munido de poder popular, ou seja, a vontade da sociedade. Já 
o Judiciário, está munido de critérios essencialmente técnicos e não do voto popular. Logo, suas decisões 
podem vir a ser contrárias a vontade majoritária e até mesmo da própria Constituição Federal, o que é dito 
como perigoso pelos doutrinadores. A postura ativista se manifesta por diferentes atuações, como aplicação 
da Constituição a situações não contempladas em seu texto sem manifestação legislativa, declaração de 
inconstitucionalidade de atos do legislador e imposição de condutas ou abstenções ao poder público na 
questão política, o que pode gerar riscos a legitimidade democrática, a politização da justiça e falta de ca-
pacidade do próprio judiciário em determinadas demandas (BARROSO, 2018). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Percebe-se que o Ativismo Judicial é um tratamento momentâneo do Judiciário para a síndrome da inefeti-
vidade constitucional do Legislativo, que não deve ser a solução, mas sim um meio de promover a reforma 
no poder Legislativo, que tem se encontrado inerte, omisso e com pouca credibilidade de sua função frente 
a sociedade. Não se pode confundir a judicialização de demandas, nas quais o poder Judiciário não tem 
outra opção senão decidir, com a atuação deliberada com vistas a interferir nas funções do Legislativo. É 
necessário que a atuação judiciária se concretize com sensibilidade, com vistas a promover a verdadeira 
pacificação social, sem riscos à separação dos poderes promovida pelo Estado. 
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RESUMO 

A Constituição Federal assegura diversos direitos fundamentais à todos, entre os quais se pode incluir o direito à edu-
cação. Nesse sentido, o artigo 205 do texto legal retrata que este é um direito de todos e dever do Estado e da família, 
visando o pleno desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e também a qualificação para o mercado de 
trabalho. Percebe-se que esse dever do Estado tem como finalidade propiciar que o indivíduo, com conhecimento ade-
quado, esteja preparado para exercer seus direitos e deveres. Este trabalho tem como objetivo apontar as obrigações 
do Estado perante a educação, através da atividade legislativa e das políticas públicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Dever. Estado. Cidadania. 

 
INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal estabelece no artigo 6º os direitos fundamentais assegurados ao indivíduo, entre os 
quais se inclui a Educação. Nos artigos 205 e 208 o mesmo texto legal (1988) institui que se trata de obriga-
ção do Estado e os meios através dos quais o mesmo efetivará o acesso e permanência. No mesmo senti-
do, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), inspirado na Convenção sobre os Direitos da 
Criança, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), que, especialmente no arti-
go 4º, define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios constitucionais. 
Percebe-se que existe previsão legal no ordenamento jurídico, ainda assim a educação é retratada como 
deficitária, seja pelo acesso ou pela permanência, sendo por vezes ineficaz por falta de políticas públicas. 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho se desenvolve através de pesquisa em leis que garantem a educação à todos, incluindo 
a Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Ainda, se desenvolveu pesquisa bibliográfica e em artigos de cunho cientifico. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Percebe-se que o direito social à educação é considerado essencial não apenas para capacitar o individuo 
para o mercado de trabalho, mas também para seu próprio desenvolvimento e exercício da cidadania. Ta-
manha a preocupação que no artigo 208, inciso VII, da Constituição Federal (1988) há previsão de que este 
direito envolve ainda suplementação de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, 
revelando assim que as políticas públicas devem ser abrangentes, sob pena de não realizar a verdadeira 
função social da educação. Ainda no mesmo artigo 208, no § 1º e § 2º, há previsão de que o acesso deve 
ser ofertado de forma gratuita, contemplando o princípio da igualdade, de modo que sua não oferta pode 
sujeitar a autoridade pública à responsabilização. E mais, tal direito se estende ao longo da vida, conforme 
recente alteração operada pela lei n. 13.632/2018 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nota-
se entretanto que ainda existem públicos que não recebem a educação devida, a exemplo dos alunos alvo 
da educação especial, educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação, ficando à mercê do efetivo desenvolvimento de suas potencialidades. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vimos que a educação é um dever do Estado, garantido pela Constituição Federal e demais legislações 
infraconstitucional, de modo que é direito e até mesmo dever do cidadão cobrar das autoridades públicas 
competentes, pois o descumprimento da obrigação constitucional pode levar à intervenção da União nos 
Estados e destes nos Municípios, e inclusive à retenção da receita tributária compartilhada, caso o ente 
político não destine recursos mínimos ao desenvolvimento deste direito. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa discutir a liberdade religiosa constante na Constituição Federal de 1988, que consagra o Esta-
do Democrático de Direito em sua máxima liberdade de pensamento e crenças. O estado laico, a partir de uma visão 
sociológica e jurídica, preserva a liberdade inerente à todas as religiões, aplicando-se indistintamente os dispositivos 
previstos em sua Carta Maior a todos, sem distinção de credo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Liberdade Religiosa. Estado Laico. Estado democrático de direito. 

 
INTRODUÇÃO 

O Brasil possui no preâmbulo atual da Constituição Federal a invocação do nome de Deus e isso pode gerar 
confusão quando se aborda a questão da laicidade do país. É certo que a invocação reflete um sentimento 
religioso presente na maioria de sua população, de modo que a mesma não enfraquece o Estado laico, haja 
vista que o dispositivo garante que em nosso país, nenhuma pessoa será privada da liberdade de consciên-
cia e de crença devido às suas convicções filosófica, política ou religiosa. Garante, assim, o direito a todos 
de exercer, dentro dos limites da lei, sua moral, liturgia e culto, não sendo imposto a nenhum indivíduo o seu 
modo de se relacionar com eventual divindade. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia aplicada no presente trabalho foi a aferição de bibliografias a respeito do tema, de autores 
consagrados em suas reflexões, além de jurisprudência e doutrinas. Há uma vasta evolução história da 
defesa da liberdade religiosa no ordenamento jurídico, desde 1890, com a publicação do Decreto nº 119-A, 
por Marechal Deodoro da Fonseca, que extinguia a união entre os Estados brasileiros e a religião, sendo 
que a partir de 1891 passou a constar também em nossa Constituição Federal, sendo confirmada em todas 
as outras, inclusive na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 19, inciso I. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A liberdade religiosa não visa apenas a livre manifestação de crença, cultos ou liturgias, vai muito além da 
simples garantia de manifestação pública dos direitos religiosos. Ao consultarmos a jurisprudência brasileira, 
nos depararemos com diversos julgados acerca do respeito à convicção religiosa, como os casos proceden-
tes que garantem aos participantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia o direito de reservar um dia da se-
mana, sem prejuízos civis, como a aplicação da prova do ENEM. Além da jurisprudência, temos em nossa 
própria Constituição Federal diversos dispositivos que versam sobre a liberdade e proteção religiosa, defi-
nindo e limitando a atuação do Estado em relação à religião, garantindo equidade entre os adeptos de cada 
religião.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considerando o acima exposto, concluímos que é necessária a garantia de um Estado laico onde as insti-
tuições públicas sejam desvinculadas de qualquer associação religiosa, protegendo assim, o livre exercício 
de todas as religiões. É importante a presença de todos os dispositivos constantes na atual Constituição, 
garantindo que também o princípio da isonomia tenha sua eficácia desejada. 
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RESUMO 
Neste trabalho trataremos do direito das Obrigações de Dar Coisa Certa, e o equívoco do legislador na redação do 
artigo 240 do Código Civil, última parte,  na qual será objeto de discussão no decorrer desse trabalho. Assim, temos que 
no artigo 240, o legislador diz “que se, todavia, a coisa com culpa do devedor se deteriorar deve-se a aplicação do artigo 
239”, ocorre na verdade uma falta de sentido, pois o artigo de 239 trata da perda da coisa certa e não da sua deteriora-
ção. Assim neste despretensioso trabalho discorreremos sobre o erro de redação do legislador cível no artigo 240 do 
Código Civil, em sua última parte. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Civil. Obrigação. Redação do art. 240. Erro. 
 

INTRODUÇÃO 
As obrigações sempre estiveram presentes na vida do ser humano e da sociedade, onde o seu cumprimen-
to e o seu descumprimento em ambos os casos acarretam consequências, as quais estão dispostas na 
presente legislação. Assim, é de fundamental importância entender a real imposição jurídica de uma condu-
ta, e a obrigação que se faz presente.  

 
METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Nas obrigações de Dar Coisa Certa, temos que na hipótese de deterioração da coisa, antes da tradição, 
sem culpa do devedor, o credor tem de aceitá-la no estado em que se encontra, sem direito à indenização. 
Se, todavia, a coisa se deteriorar por culpa do devedor, determina o Código Civil a aplicação do artigo 239 
(DONIZETTI, 2014). Entretanto, o artigo 239 nos traz a possibilidade de indenização do credor pelo valor da 
coisa mais perdas e danos, no caso de perca da coisa por culpa do devedor e não de deterioração da coisa. 
Desse modo, levando-se em conta a real interpretação do artigo 239, temos que o legislador claramente 
cometeu um erro de escrita ao redigir o presente artigo, já que consequência seria a disposta no artigo 236 
“[...] poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha [...]”, e não do artigo 
239.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme verificamos no decorrer deste trabalho, fica evidente que o legislador ao redigir o artigo 240 do 
Código Civil, se equivocou quanto à redação, já que, como mencionado, a consequência do artigo 239, está 
relacionada à situação de “perda da coisa”, e não “deterioração da coisa”. Desta maneira, devemos nos 
atentar que apesar da não alteração da escrita do artigo 240 até a presente data, doutrina e jurisprudência 
entendem que o legislador quis mencionar as consequências do artigo 236 e não as do artigo 239 do 
Código Civil. 
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RESUMO 
O presente trabalho vem abordar a questão do direito real de laje disposto nos artigos 1510-A a 1.510-E do Código Civil 
e sua repercussão na órbita cível. Implementado pela lei nº 13.465/2017, fruto da conversão da MP 759/2016, tem por 
finalidade formalizar as construções que antes eram consideradas irregulares, os chamados “puxadinhos”, facultando 
direitos e deveres aos proprietários que dividem uma mesma construção.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Civil. Direito Real. Laje. Formalização. 
 

INTRODUÇÃO 
Há nesse novo direito, isto é, no direito real de laje, a possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias 
autônomas, de proprietários diferentes, separadas por andares, mas situadas em uma mesma construção. 
Esse novo regramento disposto pelo legislador de Direito Civil trouxe a possibilidade que o dono de um 
imóvel ceda a superfície ou o subsolo de sua construção para que um terceiro construa de forma autônoma 
um outro imóvel, tendo como base a primeira construção.  

 
METODOLOGIA 

 
Pesquisa bibliográfica. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Trata-se de um novo Direito Real, sobre coisa própria, de propriedade, que possibilita ao titular do imóvel 
construir acima ou abaixo do mesmo, outra unidade autônoma. Muito utilizado em cidades com número alto 
de pessoas, e por sua vez de baixa renda, tal direito veio trazer certa regularização quanto aos “puxadi-
nhos” e as construções em favelas, conferindo direitos aos seus moradores sob o domínio da construção.  
Devendo haver distinção de unidade base com a superior, não existindo uma relação jurídica entre o propri-
etário da construção - base e o titular da laje, buscando os interessados regularização de suas relações em 
contrato averbado junto à matrícula do imóvel para que o mesmo produza efeitos, sendo que entre os pro-
prietários há direitos e deveres.  Podendo ser facilmente confundido com Condomínio Edilício onde o direito 
é exercido por mais de uma pessoa no mesmo objeto, destacamos a diferença que mesmo estando constru-
ída no mesmo terreno, sobre a mesma construção, cada parte do imóvel terá uma pessoa exercendo seus 
direitos. Assim, cada imóvel deve ter matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis. O presente direi-
to de laje nasce da vontade do proprietário da construção base, e não de lei, sendo que o direito se concre-
tiza com a construção de outro imóvel sobre a laje, podendo ser também construções subterrâneas. Desta-
ca-se que a simples autorização para que terceiro transite pela laje não configura o direito de laje. Insta 
salientar, que não poderão ser cobrados valores que se assemelham ao aluguel, por ser um direito real em 
coisa própria.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enfim, o Direito de laje é um Direito Real de Propriedade que traz ao seu titular todos os poderes inerentes 
à propriedade (usar, gozar e dispor), conforme art. 1.510-A, § 3º, do Código Civil. Ele terá, inclusive, uma 
matrícula própria no Registro de Imóveis, cada imóvel deve corresponder apenas uma matrícula. 
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RESUMO 
Esse trabalho aborda a Medida de Segurança, como espécie de sanção, prevista no Código Penal brasileiro, em espe-
cial no que condiz a reintegração social de um individuo, bem como a necessidade de prevenção de novos crimes, 
considerando a periculosidade do mesmo perante a sociedade.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Medida de Segurança; Direito Penal; Inimputabilidade. 

 
INTRODUÇÃO 

O Código Penal Brasileiro de 1940 instituiu e sistematizou a aplicação da Medida de Segurança, sendo, no 
início, adotado o sistema duplo binário (aplicação concomitante de pena e Medida de Segurança). Entretan-
to, atualmente, a Medida de Segurança é aplicada somente aos inimputáveis, por doença mental ou desen-
volvimento mental incompleto ou retardado e, eventualmente, aos semi-imputaveis, enquanto aos imputá-
veis, é aplicada a pena (segunda espécie de sanção). Esse trabalho tem por objetivo estudar a Medida de 
Segurança, em especial a duração máxima dessa espécie de sanção, sendo esse um dos temas mais im-
portantes a ser analisado, tendo em vista que o tempo mínimo de 1 (um) a 3 três (anos) é previsto no Códi-
go Penal, mas o legislador nada mencionou sobre o tempo máximo, existindo diversas correntes a respeito. 

 
METODOLOGIA 

O método de abordagem utilizado é o dedutivo, cujas proposições são enfocadas no exame de teorias e 
leis, para atingir e explicar as particularidades do tema. No que se refere às técnicas de pesquisa, será apli-
cada a pesquisa bibliográfica, por meio de obras relacionadas ao Direito Penal. 

 
DISCUSSÕES 

A Medida de Segurança é essencialmente preventiva (apesar de não se poder negar, ainda que em menor 
grau, seu caráter punitivo), sendo mais um instrumento (ao lado da pena) utilizado pelo Estado na resposta 
à violação da norma penal incriminadora. Exatamente em razão da finalidade preventiva, entende-se que a 
medida deve perdurar enquanto não for constatada a cessação da periculosidade através de pericia medi-
ca, sendo o prazo indeterminado (BITENCOURT, 2008, p. 707). Porém, a Constituição Federal proíbe pe-
nas de caráter perpétuo e o artigo 75, do Código Penal dispõe que a pena não excederá a 30 anos. Diante 
de tal situação a discussão se dá em torno da compatibilidade da legislação com a finalidade preventiva da 
medida, além do princípio da proporcionalidade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Conforme verificamos no decorrer desse trabalho, vimos que a Medida de Segurança não tem um tempo 
máximo, previsto na legislação, entretanto a Constituição Federal de 1988 proíbe penas de caráter perpétuo 
e o ordenamento penal limita a pena ao máximo de 30 (trinta) anos. Assim, não é possível adotar a corren-
te advoga pelo tempo indeterminado, até que o inimputável não cause periculosidade. Porém, é possível 
que a duração tenha como termo final o prazo de equivalente aos trinta anos (limite máximo da pena) ou 
ainda o tempo máximo, previsto em abstrato para a conduta praticada. 

 
REFERÊNCIAS 

BRASIL. Código Penal, Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940.  
_____. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratando de Direito Penal: parte geral, vol 1, 17. ed. São Paulo: Sarai-
va,2012. 
COÊLHO, Yuri Carneiro. Curso de Direito Penal Didático, volume único. 2. ed. São Paulo, Atlas, 2015. 
  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument


 

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DIANTE DE CERTIDÃO DE ÓBITO FALSA 

DA SILVA, Amanda Regina Caldeira; Discente do curso de Direito – UNILAGO. 
 
SERVO, Marina Calanca; Docente do curso de Direito – UNILAGO. 
 

RESUMO 
O tema é de extrema relevância ao tratar da extinção da punibilidade do agente mediante apresentação de uma certidão 
de óbito falsa. Nesse caso, diante da decisão que encerrou o processo, sem percepção da falácia, iremos discutir a 
possibilidade da retomada do processo e continuidade da acusação após descoberta a falsidade ou encontrado o indi-
víduo. Os entendimentos doutrinários são diversos, assim como decisões controversas já foram adotadas pelos tribu-
nais, gerando precedentes – não só para aplicação de novas decisões, mas também como forma de indivíduos se es-
quivarem da aplicação da lei, mediante nova prática criminosa para evitarem responsabilização no que condiz a primeira 
conduta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Extinção da punibilidade. Certidão de óbito falsa. 

 
INTRODUÇÃO 

Diante da prática de um crime, surge para o Estado o dever de punir o indivíduo, de forma concreta, que 
consiste na punibilidade, que é a possibilidade jurídica de impor a sanção. Contudo, essa possibilidade deve 
ser realizada por intermédio de um processo, instrumento do exercício da jurisdição. Por outro lado, o dever 
de punir o indivíduo que praticou a conduta delituosa encontra limitações, constituindo a extinção da punibi-
lidade forma dessa limitação, seja de ordem temporal, processual, ética, quanto ao objeto etc. Assim, no 
Direito Penal, as causas que extinguem a punibilidade levam a isenção da sanção penal ao agente que 
cometeu algum crime e dentre tais causas temos a morte do agente, e no artigo iremos discutir sobre quan-
do a morte é simulada e não verídica, apresentaremos diferentes correntes quanto ao que acontece com o 
processo após o trânsito em julgado com sentença que extinguiu a punibilidade de forma errônea.  

 
METODOLOGIA 

O método de abordagem utilizado é o dedutivo, cujas proposições são enfocadas no exame de teorias e 
leis, para atingir e explicar as particularidades do tema. No que se refere às técnicas de pesquisa, será apli-
cada a pesquisa bibliográfica, por meio de obras relacionadas ao Direito Penal. 

 
DISCUSSÕES 

De acordo com o art. 62, “caput”, do Código de Processo Penal, o juiz, após verificar o atestado de óbito do 
agente e a manifestação do Ministério Público, declarará extinta a punibilidade, em concordância com o 
princípio "mors omnia solvit" (a morte tudo apaga). É evidente que, não há que se falar em continuidade do 
processo criminal quando o agente acusado pela prática do ato ilícito falecer, isso é um dos pressupostos 
do princípio da intranscendência, previsto na Constituição Federal, porém no caso de morte simulada, exis-
tem diferentes posicionamentos doutrinários quanto a retomada do processo, se deve ou não haver. 
Nota-se que a importância do tema é proporcional a divergência existente, tornando-se necessária a refle-
xão sobre os efeitos da decisão que reconhece a extinção da punibilidade em decorrência do falecimento do 
acusado (ou réu) e se, diante de uma certidão falaciosa que foi a causa da extinção do jus puniendi, esse 
efeito deve (ou não) ser aplicado da mesma maneira no caso em que a causa foi verdadeira. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema não é pacífico. Na Corte Suprema, o Ministro Dias Toffoli (HC 104998/SP), entendeu pela validade 
da reabertura do processo, enquanto, de maneira divergente o Ministro Marco Aurélio entendeu incabível 
continuidade da acusação, vez que “não se tem como dar o dito pelo não dito, e o dito foi lançado ao mundo 
jurídico, pelo Judiciário”, restando somente a possibilidade de eventual propositura de ação criminal para 
apurar novo delito relacionado ao falso. 
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RESUMO 
Roberto Alves Aparecido Cardoso, conhecido como “Champinha”, em 2016 cometeu um dos crimes mais bárbaros 
conhecidos no país, que obteve comoção e causa polêmica até os dias atuais. Muitos debates existem ainda sobre o 
ocorrido e será demonstrado que a punição de “Champinha” se deu de forma sui generis, criando uma nova sanção, 
diante de medidas sem amparo normativo. Neste despretensioso trabalho discorreremos sobre o fato e as medidas 
aplicadas. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Internação; Direito Penal; Inimputável. 
 

INTRODUÇÃO 
O caso “Champinha” decorreu de um duplo assassinato das vítimas Liana Frdenbach e Felipe Caffé, ocorri-
do na cidade de Embu-Guaçu/SP. As vítimas foram rendidas pelos autores dos fatos - quatro homens e um 
adolescente, e levadas até um sitio que ficava próximo ao local que acampavam, mantidas em cativeiro, a 
vítima Liana propôs o pedido de um resgate, pois dizia pertencer a uma família rica. Felipe, por ser pobre, 
foi morto no dia seguinte. Liana sofreu constantes estupros e permaneceu em poder de “Champinha”, mes-
mo sem nenhum pedido de resgate a família. Diante da repercussão do caso, “Champinha” acabou por 
executar Liana, após 05 (cinco) dias. 
 

METODOLOGIA 
O método de abordagem utilizado é o dedutivo, cujas proposições são enfocadas no exame de teorias e 
leis, para atingir e explicar as particularidades do tema. Será aplicada a pesquisa bibliográfica. 

 
DISCUSSÕES 

A problemática consiste na medida de internação aplicada pela justiça para interdição de “Champinha” que, 
contava com 16 anos, na data dos fatos e respondeu perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde 
as medidas adotadas são sanções socioeducativas. De acordo com o ECA, a internação se dá por até três 
anos ou no máximo até os 21 anos. Inicialmente internado na “FEBEM” (Fundação Estadual para Bem-Estar 
do Menor),quando completou o prazo máximo, o Ministério Público, para evitar que “Champinha” fosse co-
locado em liberdade, requereu a interdição civil do mesmo, com base na Lei 10.216/2001 (Lei da Reforma 
Psiquiátrica), que visa proteger portadores de doenças de transtorno mental, uma “gambiarra jurídica”, pois 
“devido influências medicas, midiáticas e populacionais, a punição de “Champinha” foi algo totalmente des-
regulamentado, ou seja, criou-se uma nova sanção, desrespeitando todo Ordenamento Jurídico brasileiro, 
uma vez que as medidas adotadas não tinham amparo normativo” (CARLOS,2016, p. 50). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os coautores de “Champinha” foram condenados a penas que variam entre 47 (quarenta e sete) e 124 (cen-
to e vinte e quatro) anos de prisão. No entanto,o inimputável, após cumprir a medida na “FEBEM”, foi trans-
ferido para uma Unidade Experimental de Saúde (UES), que é destinada à recuperação de jovens. A justiça 
acolheu a solicitação do Ministério Público e desde então o jovem permanece sob a responsabilidade e 
custódia do estado de São Paulo, onde já teve pedidos de liberdade negados pelos Tribunais, ainda que 
tenha cumprido a medida no máximo previsto legalmente. Por essa razão, extinto pelo cumprimento, 
“Champinha” foi civilmente processado e condenado a internação compulsória, como forma de mantê-lo 
ainda sob custódia.  
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RESUMO 
Os Crimes Contra a Organização do Trabalho estão previstos no Código Penal (artigos 197/207) e são diretamente 
vinculados a relação laboral. Apesar da previsão das condutas, há relevante discussão sobre a compatibilidade da 
mesma com os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade, que compõe o caráter de mínima intervenção penal. 
Assim, se o Direito do Trabalho mostra-se como suficiente para o amparo dos trabalhadores, não haveria que se falar 
em intervenção penal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal do Trabalho; Crimes contra a organização do trabalho; Intervenção mínima. 

 
INTRODUÇÃO 

Os Crimes Contra a Organização do Trabalho estão previstos no Título IV, do Código Penal e apresentam 
onze tipos penais (artigos 197/207), vinculados a relação laboral. Em que pese o número extenso de condu-
tas criminosas, parte dessas condutas foram revogadas tacitamente. Os tipos que permanecem vigentes, 
encontram respaldo na Carta Magna, mediante o reconhecimento dos valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa (art. 1º, IV), fundamentos do Estado Democrático de Direito, além do livre exercício de trabalho, 
ofício ou profissão (art. 5º, XIII), previsto como direito e garantia fundamental. 

 
METODOLOGIA 

É aplicada a pesquisa bibliográfica, como técnica, por meio de obras que tratam especificamente do Direito 
Penal do Trabalho, além de doutrinas de Direito Penal. O método de abordagem utilizado é o dedutivo, me-
diante exame de teorias e leis, para atingir e explicar as particularidades do tema. 

 
DISCUSSÕES 

O cerne da discussão consiste na relevância da conduta praticada em face daquele que tem seus direitos 
trabalhistas frustrados diante de fraude ou mediante o uso de violência que, apesar de encontrar tipificação 
penal, permanece envolto de divergência, no que condiz a compatibilidade de tais delitos com o caráter de 
ultima ratio do Direito Penal. Parte da doutrina entende como insustentável a manutenção da criminalização 
destas condutas, tratando-se da perniciosa tendência a fazer da infração administrativa ilícito penal (PAS-
CHOAL, 2012, p. 159), diante da missão do Direito Penal, de proteção dos bens mais relevantes e essenci-
ais a manutenção da paz social, “através da cominação, aplicação e execução da pena” (BATISTA, 1996, p. 
116). Tal missão encontra respaldo nos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade. Por outro lado, 
não pode ser afastada a análise do status jurídico-constitucional do valor humano e social do trabalho, tor-
nando a atividade laboral como um bem jurídico a desafiar e exigir uma proteção especial (FELICIANO, 
2009, p. 370), o que demonstra a compatibilidade com os princípios acima mencionados.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema não é pacífico, entretanto, a função contemporânea do Direito Penal-laboral consiste em assegurar 
a regular fruição dos direitos sociais fundamentais, sem afrontar o exercício da iniciativa privada, mas esta-
belecendo padrões mínimos ao proteger não só a integridade física e psicológica do trabalhador mas tam-
bém a dignidade dos indivíduos que encontram-se em posição mais vulnerável nas relações entre o capital 
e o trabalho. Assim, a tutela penal não se direciona somente aos direitos patrimoniais, como ausência de 
pagamento de insalubridade – abrangido de forma suficiente pelo Direito do Trabalho mas ampara a digni-
dade do indivíduo, direito indisponível, que não pode ser objeto de contrato, situação que evidencia a com-
patibilidade dos delitos com os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objeto o estudo da violação dos direitos básicos do acusado pelas autoridades policiais 
durante o inquérito policial. Busca elucidar o momento da preservação destes direitos e a extensão da sua proteção. 
Iremos analisar o caso americano denominado de Miranda Warning que ser tornou expressivo pelos questionamento 
apontados, dentre eles, a preservação integral dos direitos básicos do acusado, mesmo durante as investigações e que 
qualquer violação destes direitos geraria a produção de prova ilícita, não podendo ser utilizada para fundamentar even-
tual condenação penal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 1. Acusado; 2. Direitos básicos; 3. Inquérito Policial 

 
INTRODUÇÃO 

O estudo tem por base uma decisão proferida em um caso americo denominado de “Miranda Warning”, em 
que Ernesto Miranda é preso e confessa a ocorrência dos fatos, porém esta confissão ocorre na fase das 
investigações policiais, mas o mesmo não foi informado de alguns dos seus direitos básicos, mas a corte 
alega que o acusado os conhecia, visto que já havia sido condenado por outros crimes e tendo passado por 
outros interrogatórios. Ernesto Miranda, no momento do interrogatório, assina a carta de confissão em que 
consta que o mesmo tinha ciência de todos os seus direitos, porém os policiais afirmaram. na presença das 
autoridades judiciais. de que não declararam os direitos do acusado por entender que o mesmo já os co-
nhecia por ser reincidente. Diante da confissão dos fatos assinada, Ernesto é condenado pelo Júri. O advo-
gado elega nulidade da confissão pelo fato dela ter ocorrido sem que o acusado tenha acesso a um advo-
gado e de ser informado do direito a não auto incriminação, dentre outros. O caso chega a análse da Su-
prema Corte Americana que devide pela nulidade da confissão produzida diante do desrespeito aos direitos 
do acusado. 
 

METODOLOGIA 
O método de abordagem utilizado é o dedutivo, cujas proposições são focadas no exame de teorias, leis e 
jurisprudência para atingir e explicar as particularidades do tema. No que se refere às técnicas de pesquisa, 
será aplicada a pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e histórica. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O caso de Ernesto Miranda se torna revelante pois questiona se os direitos básicos do acusado deverão ser 
respeitados em todos os momentos ou apenas durante a fase processual e, se deverão ser respeitados em 
sua integralidade ou não. No Brasil, temos um mandamento constitucional que enuncia que essa preserva-
ção ocorrerá na fase judicial e policial (administrativa), pois o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 de-
termina que a autoridade policial irá informar o preso de todos os seus direitos, dentre eles, o de permane-
cer calado. Assim, fica evidente que mesmo na via administrativa, durante o inquérito policial, os direitos do 
acusado serão respeitados. Identifcamos que será considerada prova ilícita a produzida diante da violação 
de algum direito básico do acusado, mesmo que seja apenas um deles.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O recado deixado pelo caso de Ernesto Miranda ao ordenamento jurídico brasileiro é o de que qualquer 
violação, mesmo que seja mínima e aparentemente insignificante, deverá ser considerada, visto que se 
busca a preservação e proteção integral dos direitos básicos, extensivo a todos, sejam ofendidos ou acusa-
dos e, a produção de prova violando esses direitos gera a produção da prova proibida, ilícita, não podendo 
ser considerada como fundamentadora de futura condenação. 
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é discutir a problemática do bullying na Educação Física Escolar. O bullying é um fenômeno 
mundial que ocorre principalmente no âmbito escolar, e é considerado um problema de saúde pública, uma vez que 
suas consequências são significativamente desastrosas para as vítimas. Sendo assim, o bullying é uma intimidação 
sistemática marcada por um quadro repetitivo, insistente, intencional e perturbador de atitudes agressivas e violentas, 
caracterizadas pela humilhação e discriminação, sem motivação evidente. Esses atos estão presentes em forma de 
piadas, insultos, expressões pejorativas, exclusão, ameaças, agressões físicas e psicológicas. Portanto, este problema 
exige a elaboração; por parte dos profissionais de Educação Física, escolas e famílias; de estratégias para o combate e 
prevenção ao bullying. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bullying, Educação Física, Escola, Agressão, Violência, Vítima, Combate, Prevenção. 

 
INTRODUÇÃO                                                                 

O termo “bullying” se origina da palavra inglesa “bully”, que significa “valentão”. O bullying na escola é tido 
como um problema crônico em quase todos os países do mundo e é composto por três agentes: agredido, 
agressor e espectador. Para Rodrigo Silva Perfeito, Especialista em Educação Física Escolar e Mestre em 
Ciências da Atividade Física, as aulas de Educação Física podem criar situações de competitividade, agres-
sividade e discriminação. Estas características estão presentes nos jogos e esportes, os quais são ferra-
mentas muito utilizadas pelo profissional da área. No entanto, é a falta de planejamento da prática pedagó-
gica que tornará estas características um quadro problemático no contexto escolar.  

 
METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, foi efetuada a partir de um le-
vantamento bibliográfico no Sistema de Biblioteca da UNILAGO, correspondente às obras de autores da 
Antropologia, Sociologia e da Educação Física que se centram em um referencial sociocultural.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 2017, metade das 
crianças e jovens do mundo todo já sofreu bullying. Além disso, o Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes (PISA), Agencia Brasil (2015), afirma que 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente 
de bullying. Por conseguinte, o professor deve assumir o papel de mediador e dialogar com seus alunos 
sobre os impactos que certas atitudes podem causar na vida do próximo. A discussão, atrelada ao ensina-
mento de valores, tais como respeito e empatia, e o estímulo à reflexão, são essenciais para que os jovens 
entendam o que é o bullying, suas causas e consequências.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À vista disso, o profissional de Educação Física, juntamente com as escolas, os alunos e suas famílias, terá 
um papel fundamental para o combate e prevenção deste grande e problemático fenômeno que é o bullying. 
É importante ressaltar que, os professores precisam estar preparados para identificar e conduzir uma situa-
ção de bullying, assim como as famílias, as quais devem sempre procurar manter um diálogo com seus 
filhos.  
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RESUMO 
Com o aumento da tecnologia ficou mais difícil identificar meios motivacionais para os alunos realizarem a prática de 
atividades físicas, sendo assim elas acabam ganhando peso e ficando sedentárias cada vez mais. Consequentemente 
isso pode acarretar doenças como: hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, depressão, entre outras. Este 
estudo teve como objetivo descrever e avaliar o nível de aptidão física e a dimensão motivacional para prática de ativi-
dades físicas em estudantes residentes da zona rural da cidade de Promissão. 
                                                                                                                                                                                           
PALAVRAS-CHAVE: Estudantes, Aptidão Física, Motivação. 

 
INTRODUÇÃO 

A literatura indica a necessidade de programas de intervenção para incrementar o nível de aptidão física em 
crianças e adolescentes. Nas duas últimas décadas, ocorreram alterações na estrutura social e econômica 
da sociedade, tais como: os processos de modernização, a urbanização e todas as inovações tecnológicas 
provocaram mudanças nos hábitos cotidianos, segundo Spence (2003). O objetivo deste estudo foi avaliar o 
nível de aptidão física e dimensão motivacional de estudantes da zona rural de Promissão – SP. 

 
METODOLOGIA 

A amostra foi composta por crianças de ambos os sexos (41 meninos e 31 meninas, um total de 72 alunos) 
com média de idade de 12,72 ± 1,01 regularmente matriculados em uma escola estadual localizada na zona 
rural. Para se determinar a aptidão física relacionada à saúde. Foram utilizados os testes da bateria propos-
ta pelo Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR, 2106) composição corporal, flexibilidade, resistência cardior-
respiratória, força e resistência muscular localizada. Para determinar a motivação para prática de atividade 
física e esportiva será utilizado o Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividade Física e Esportiva 
(IMPRAF-54) (Barbosa, 2006), o qual determina quais as dimensões que mais motivam jovens à prática 
esportiva. O presente estudo teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto (FAMERP) sob o CAAE nº: 84772318.2.0000.5415. 

 
DISCUSSÕES 

Pode observar que em todas as variáveis físicas os alunos obtiveram médias inferiores a zona saudável 
tanto em relação a sexo como idade. Apenas os meninos de 14 anos na variável flexibilidade obtiveram uma 
classificação na faixa saudável. No IMC, a maior parte dos alunos obtiveram classificação satisfatória, com 
exceção apenas dos meninos de 11 anos e meninas de 14 anos. Relacionado a motivação, saúde e prazer 
foram as dimensões que obtiveram médias superiores que as demais.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode observar que os níveis de aptidão física relacionado à saúde estão abaixo que os padrões esperados 
para sexo e faixa etária. E que, portanto, escolares moradores da zona rural motivados para prática pela 
saúde e prazer não obtiveram níveis satisfatórios de aptidão física relacionados à aptidão física. 
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RESUMO 
A presente pesquisa analisou o nível de atividade física relacionada a saúde de jovens escolares da zona rural e tempo 
de exposição a tela. Para tal utilizou alunos de 12,72 ± 1,01 anos de ambos os sexos, matriculados em escola rural. 
Para determinar o nível de atividade física relacionado a saúde utilizou testes do PROESP-BR e formulário para deter-
minar exposição a telas. O resultado obtido foi de que 59,7% da amostra ficam expostos às telas mais que 3 horas. 
Quanto ao condicionamento físico, corrida de 6 minutos, teste de flexibilidade e teste de resistência muscular, a maior 
parte da população não atingiu níveis saudáveis. Na análise do IMC, os meninos de 11 anos e meninas de 14 anos 
obtiveram médias superiores. É importante criar estratégias que conscientize a população escolar da prática de exercí-
cios físicos além da redução de tempo de exposição a telas. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, evidências sugerem que a exposição excessiva ao comportamento sedentário 
(CS) resulta em efeitos negativos na saúde, tais como: obesidade, diabetes, alterações no padrão alimentar. 
(OWEN, 2010). O tempo de tela (TT) é importante indicador de atividades sedentárias, principalmente, por-
que o tempo destinado a realização de atividades físicas tem sido dedicado às telas. Com o avanço da tec-
nologia e o fácil acesso à internet vêm contribuindo para o CS. O fato é que quanto maior for o TT, menor 
será a prática de atividade física. Assim, a associação entre o baixo nível de atividade física e TT, são hoje 
considerados os principais problemas de saúde pública nos países industrializados. (SCHMIDT, 2015). 

 
METODOLOGIA 

A amostra foi composta por 72 escolares de ambos os sexos, com a média de idade de 12,72 ± 1,01 anos, 
regularmente matriculadas em escolas públicas (rurais) do município de Promissão – SP. Para se determi-
nar a aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho motor, foram utilizados os testes motores da 
bateria proposta pelo Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR, 2015).  

 
DISCUSSÕES 

Levando em consideração o IMC, jovens do sexo masculino de 12, 13 e 14 anos e do sexo feminino de 
11,12 e 13 anos e, também a flexibilidade de jovens do sexo masculino de 14 anos, estão em zona saudá-
vel, as demais idades estão classificadas na zona de risco a saúde para todas as variáveis. O mais grave é 
observar que na corrida de 6 minutos e no teste de resistência muscular (abdominal em 1 minuto) todos os 
jovens estão classificados na zona de risco a saúde. Já o tempo de exposição a telas, 59,7% da população 
ficam expostos às telas em um tempo superior a 3 horas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que a maioria dos jovens analisados, ficam expostos a telas por mais de 3 horas por dia, e con-
sequentemente, se expõe também a uma vida com hábitos sedentários, o que leva a atingir baixos níveis de 
aptidão física relacionada a saúde, podendo gerar graves problemas futuros para a saúde. É importante 
criar estratégias que conscientize a população escolar da prática de exercícios físicos além da redução de 
tempo de exposição a telas. 
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RESUMO 
Objetivo foi analisar o perfil motivacional e nível de aptidão física de adolescentes praticantes de voleibol escolar. A 
amostra foi composta por 10 adolescentes com idade entre 14 a 17 anos praticante de voleibol no contraturno escolar. A 
aptidão física relacionada ao desempenho motor foi analisada pelos testes do PROESP-BR. Para determinar a motiva-
ção foi utilizado IMPRAF-54. Os resultados do IMPRAF-54 identificaram que as dimensões saúde e prazer são os prin-
cipais fatores dos jovens iniciarem a prática esportiva. Em relação ao IMC, 40% apresentaram Peso Normal. No teste de 
força dos membros superiores, 70% apresentaram desempenho Fraco. No teste de força dos membros inferiores, 70% 
apresentaram desempenho Muito Bom. Nos testes de agilidade, aptidão cardiorrespiratória e velocidade a maioria apre-
sentou resultado Fraco. Para tanto, analisar o contexto que as práticas acontecem e dimensão motivacional é necessá-
rio para que novas estratégias sejam direcionadas para o melhor desenvolvimento motor dos escolares. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Escolar; Desempenho motor; Motivação. 
 

INTRODUÇÃO 
Conhecer os motivos que levam os alunos a praticarem uma modalidade ajuda a aprimorar as atividades 
nos treinos, assim como sua permanência na atividade. O desempenho motor permite o indivíduo se desen-
volver de forma eficiente, reduzir o risco de lesões, lidar com imprevistos e apreciar uma vida ativa.A pre-
sente pesquisa teve como objetivo analisar o perfil motivacional e nível de aptidão física de adolescentes do 
ensino médio praticantes de voleibol escolar.  

 
METODOLOGIA 

 A amostra da pesquisa foi composta por 10 adolescentes com idade entre 14 a 17 anos matriculados em 
uma escola praticantes de voleibol no contra turno escolar. Para determinar o desempenho motor foi utiliza-
do o teste proposto pelo Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR, 2016): Composição Corporal, Velocidade, 
Aptidão Cardiorrespiratória, Agilidade, Força Explosiva de Membros Superiores e Inferiores. Para determi-
nar a motivação para prática esportiva foi utilizado o Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividade 
Física e Esportiva (IMPRAF-54) (Barbosa, 2006), que apresenta as dimensões que mais motivam jovens à 
prática esportiva. 

 
DISCUSSÕES 

Analisando os resultados do PROESP-BR, o IMC, a maioria apresentou peso normal. No teste de força dos 
membros superiores, 70% apresentaram desempenho Fraco. No teste de força dos membros inferiores, 
70% apresentaram desempenho Muito Bom. Nos testes de agilidade, aptidão cardiorrespiratória e velocida-
de os alunos apresentaram resultado Fraco. Analisando os resultados do IMPRAF-54 podemos identificar 
que as dimensões saúde e prazer são os principais fatores dos jovens iniciarem a prática dos treinos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender o perfil motivacional de jovens escolares praticantes de voleibol é importante para direcionar 
as metodologias a serem desenvolvidas. Já em relação ao desempenho motor pode observar que as ativi-
dades esportivas no contra turno escolar podem não ser tão efetivas para seu desenvolvimento.  
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RESUMO 
O início da prática do futebol feminino no Brasil começou com muitas dificuldades, porém, algumas permanecem até os 
dias atuais. As mulheres sempre tiveram dificuldades em se impor quando o assunto se trata de igualdade entre os 
gêneros. Historicamente foram vistas como um ser frágil e dependente, com poucas oportunidades para provar ao con-
trário. Este estudo teve como objetivo ressaltar a desigualdade de gênero e a importância da mídia no futebol feminino. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Futebol feminino, preconceito, desigualdade de gênero e mídia. 

 
INTRODUÇÃO 

Rotulada de sexo frágil, a mulher conquistou espaço especial na sociedade. Simplesmente invadiram os 
campos de futebol, as quadras, piscina e todo complexo esportivo que antes só os homens podiam utilizar. 
Foi um grande avanço, o mundo cedeu aos encantos do universo feminino. Com toda sua garra e força elas 
se tornaram campeãs e vencedoras de seus próprios limites e rompendo preconceitos. 
 

METODOLOGIA 
Este estudo diante de uma pesquisa bibliográfica, baseando-se nas de Severino (2007). A pesquisa biblio-
gráfica, foi realizada a partir de um levantamento bibliográfico do acervo da UNILAGO, dissertações, artigos 
e sites acadêmicos, baseando-se nas obras de autores da antropologia, educação física, sociologia através 
das palavras chaves: Futebol feminino, preconceito, desigualdade de gênero e mídia. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O futebol feminino teve seus primeiros registros na Inglaterra, que foi onde o esporte nasceu, foi numa par-
tida da Inglaterra contra a Escócia, isso aconteceu no ano de 1898, em Londres. O preconceito se apresen-
ta de várias formas, como exemplo cultural, em que desde pequenas as crianças são influenciadas pelos 
familiares, como explica Daolio (1997), ao brincar com determinados brinquedos de acordo com o gênero, 
ou seja, se forem meninas, brincam de boneca, caso contrário, jogam bola, brincam de carrinho. A mídia 
também tem um pouco de culpa na situação atual, uma vez que não tem dado importância à atleta feminina 
tanto quanto ao masculino, e quando abre uma exceção, acaba enfocando a beleza da mulher, o "corpo", a 
questão da sexualidade, e não o esporte em si. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nosso trabalho foi feito o intuito de contribuir para haja uma melhora para as praticantes deste esporte e 
uma diminuição do preconceito em relação a prática do futebol pelas mulheres. E que a mídia mostre e 
divulgue mais o futebol feminino, para quebrar essa hegemonia do futebol masculino, em busca de mais 
oportunidades para mostrar os seus valores. 
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RESUMO 

O atletismo é considerado o precursor das modalidades esportivas, pois é estritamente ligado aos movimentos naturais 
do ser humano. Essa modalidade é aplicada no ambiente escolar vinculada a iniciação desportiva através de atividades 
lúdicas, e a vivencia corporal nas práticas dessas atividades. Dessa forma este estudo tem como objetivo de analisar as 
possibilidades do atletismo enquanto esporte educativo no projeto social. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Atletismo; Projeto Social; Educação Física. 

 
INTRODUÇÃO 

A contribuição do atletismo em projetos sociais no desenvolvimento harmonioso da criança e do adolescen-
te nos diferentes estágios de suas vidas esportiva, pois; o esporte contribui na formação pessoal e profissi-
onal dos praticantes. Ele tem como ferramenta a inclusão social e dar condições para que o jovem faça do 
esporte seu projeto de vida. 

 
METODOLOGIA 

O estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica e de campo, feita diante de uma análise crítica 
e interpretativa, de autores da área da educação física, encontrados no acervo da UNILAGO e sites acadê-
micos. A pesquisa de campo, aplicou-se um questionário relacionado ao contexto social dos alunos e refe-
rente à modalidade esportiva Atletismo na cidade de Tanabi- São Paulo.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O envolvimento em projetos sociais esportivos consegue evitar, que os jovens se envolvam ou pratiquem 
atos criminosos, já que ocupam o tempo ocioso com as práticas esportivas, ao invés de deixá-los na rua ou 
se envolvendo com o crime entre outras coisas. Ele tem como ferramenta a inclusão social e dar condições 
para que o jovem faça do esporte seu projeto de vida e se torne um campeão não só no atletismo, mas 
também na vida, por isso deve-se pensar em longo prazo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A modalidade de atletismo é de extrema importância dentro do ambiente escolar e é fundamental que, se 
atribua aos conteúdos do atletismo, uma significância maior daquela que se tem hoje nas escolas. Através 
da pesquisa de campo foi possível identificar um resultado positivo enquanto a contribuição do Atletismo 
relacionado ao desenvolvimento dos alunos, além dos benefícios físicos, psicológicos e sociais. 
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RESUMO 
Esta pesquisa pretende contribuir na conciliação da atividade física para indivíduos deprimidos, e na relação multiprofis-
sional, visando a recuperação; tendo como prioridade o ser humano que sente a dor na alma, que grita por socorro em 
silêncio, e que deve ser ouvido pela sociedade como forma de socialização como qualquer outro indivíduo, seja ele 
acometido pela ausência de saúde ou totalmente saudável nas dimensões da vida. Considerando a depressão na rela-
ção de alteração hormonal de neurotransmissores, correlacionando os benefícios de movimento corporal como veículo 
associativo no tratamento dos mesmos acometidos pela depressão. E nas relações sociais que se desenvolve esse 
projeto de pesquisa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física, qualidade de vida e depressão. 

INTRODUÇÃO 
As atividades físicas além de promover saúde corporal e mental também instiga a socialização entre a co-
munidade de igual interesse, os exercícios físicos auxiliam na metabolização de substâncias associadas ao 
estresse que podem levar a depressão. A desregulação dos hormônios como a noradrenalina, serotonina e 
a dopamina é o fator de estado em indivíduos acometidos pela depressão. 
 

METODOLOGIA  
Trata-se de um estudo bibliográfico, de âmbito social tendo como base as ideias de Severino (2007), foram 
consultados o acervo da UNILAGO e sites acadêmicos a partir das palavras chave combinadas entre si. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A depressão é uma doença que afeta milhões de pessoas, nesta pesquisa a faixa etária em pauta será dos 
dezoito até quarenta anos de idade, tendo como justificativa, que está idade alterações hormonais como a 
menopausa e a andropausa podem afetar os resultados. A depressão é uma doença da pessoa inteira, não 
algo restrito ao cérebro de seu portador, como por exemplo, os hábitos alimentares, a exaustão física e 
mental; trabalhos isolados tendem a tratar sintomaticamente o indivíduo, e não a depressão de forma geral. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É sabido que a atividade física faz bem para o tratamento da depressão, pois induzem  mudanças nos mús-
culos esqueléticos fazendo que seja produzida uma proteína capaz de livrar o sangue de uma substância 
chamada quinurinina que se acumula em uma situação de estresse e é prejudicial para o cérebro; níveis 
elevados dessas substância pode ser encontrada em pacientes com doença mental, a prática de atividade 
física aponta melhora significativa na parte cognitiva, como a capacidade de planejar e priorizar tarefas, 
além de desenvolver a capacidade de controlar os impulsos e ativar a memória operacional. A prática de 
atividades físicas deve ser regular, para que sua função terapêutica na melhora da depressão possa ser 
observada. 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo, parte em analisar os benefícios do lazer na vida dos dependentes químicos, e caracterizar a 
importância que o lazer traz para as pessoas. Podemos ressaltar que o lazer, tem alguns interesses, como o interesse 
físico, intelectual, turístico, manual, social e o interesse artístico. Este estudo ressalta o lazer como um instrumento 
auxiliador no tratamento de pessoas com dependência química. Hoje o Brasil vive uma tragédia, onde o consumo da 
substancia química tem espalhado para todo o lado. O lazer é uma maneira onde as pessoas se ocupam de alguma 
forma, e com isso minimiza alguns se faz necessário, na vida dos dependentes químicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Drogas, Dependentes químicos. 
 

INTRODUÇÃO 
O Lazer surgiu na segunda metade do século XX, a palavra lazer vem do latim licere, ou seja, ser permitido, 
é algo cultural, onde as pessoas fazem dele o melhor dia da semana para esquecer a rotina do seu dia-a-
dia, por isso a necessidade do lazer na vida das pessoas.  Dentro do lazer existem alguns interesses a se-
rem discutidos, esses interesses são relevantes dentro da literatura. As pessoas o atribuem seus interesses 
aos momentos prazerosos, são os interesses físicos, intelectual, social, Manual e artístico (MARCELLINO, 
1996). Neste contexto ressaltamos os dois tipos de drogas licitas e ilícitas, existe uma diferença entre as 
mesmas, por uma ser proibida pela a lei, e a outra sem nenhuma proibição pela a legislação. Dentro dos 
tipos de drogas a mais consumida pelo o brasileiro na contemporaneidade, é o álcool, por ser mais bem-
sucedida e vendida no Brasil. A psicologia ressalta um ponto muito importante, algo que as vezes não ajuda 
o paciente na sociedade, que muitas das vezes o olhar crítico prejudica muito na sua caminhada.  
 

METODOLOGIA 
A Metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, tendo como base as ideias de 
SEVERINO (2007) foi efetuada a partir de um levantamento bibliográfico nos sistemas de sites acadêmi-
cos, livros, correspondente as obras de autores da Educação Física. A importância da pesquisa bibliográfi-
ca neste texto, consistiu em nos favorecer um maior entendimento entre os temas estudados, sendo rele-
vante para o problema pesquisado. 
 

DISCUSSÕES 
Foi realizado um analise que o lazer é uma das formas que pode auxiliar na dependência química, pode 
minimizar os pensamentos desnecessário do dependente químico na hora da sua abstinência, por isso se 
faz necessário lazer na vida do dependente químico, é uma das formas onde ele possa fazer alguma ativi-
dade que ele não fazia antes na sua vida anterior, antes do uso da substancia química. O intuito do lazer é 
diminuir a dependência química e trazer o lazer que é uma forma de dar prazer e auxiliar o dependente, na 
sua necessidade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Podemos concluir que o lazer pode se tornar um veículo auxiliador para os indivíduos com dependência 
química. Podendo contribuir na ocupação destes indivíduos que estão em tratamento e precisam de ativida-
des que auxiliam na distração. Assim, amenizando pensamentos desnecessários, que não ajudariam no seu 
processo de reabilitação.  Foi possível notar que o lazer de certa forma ameniza os pensamentos negativo, 
promove o desenvolvimento pessoal e social. 
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RESUMO 

O envelhecimento se manifesta de maneira diferente entre as pessoas. Está relacionado a hábitos, costumes e situa-
ções cotidianas as quais somos expostos, considerando o contexto sócio histórico das etapas anteriores e atuais do 
ciclo de vida. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica com objetivo de refletir sobre os aspectos bioló-
gicos e autoimagem do corpo na terceira idade.   
 
PALAVRAS-CHAVE: terceira idade, processo de envelhecimento, autoimagem do corpo.  

 
INTRODUÇÃO 

A longevidade e a fonte da juventude sempre foram almejadas por sociedades e povos, com o propósito da 
eternidade da juventude. A imagem do envelhecimento tende a ser considerada como algo ruim, sem pers-
pectivas; e uma etapa de proximidade da morte, portanto, o fim da vida. Nesse sentido, a concepção de 
envelhecimento representa a negação de valores até então cultuados nas sociedades contemporâneas, 
como a beleza, a rigidez, produtividade, força, poder, característica atribuídas aos jovens. Com o crescimen-
to global da população idosa, verifica-se uma mudança de pensamento e comportamento perante esse 
segmento, impulsionado por diversos estudos em várias áreas do conhecimento. Este artigo tem o propósito 
de refletir sobre os aspectos biológicos e autoimagem do corpo na terceira idade. 
 

DISCUSSÕES 
A terminologia velho e velhice foi substituída pelo termo terceira idade, criado pela gerontologia a francês 
Jean-Auguste Huet, através de estudos correlacionando o início cronológico dessa fase com a aposentado-
ria. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa fase começa aos 60 anos nos países em desenvol-
vimento e aos 65 anos nos países desenvolvidos. Na concepção biológica, pode-se afirmar que há danos, 
especificamente nas células somáticas do corpo, que não podem ser substituídas por novas como acorre na 
juventude, ocasionando diminuição das funções dos tecidos, órgãos e o aparecimento das características 
do processo de envelhecimento. Dentre estas, destacam-se a menopausa, redução da função sexual, cabe-
los grisalhos, pele enrugada e hiperpigmentação, redução da capacidade auditiva e visual, perda da mobili-
dade das articulações, enfraquecimento dos ossos, enfraquecimento da musculatura, redução da massa 
corpórea e perda de peso. A Organização Panamericana de Saúde (2003) afirma ser um processo individu-
al e contínuo, havendo deterioração de um organismo maduro, com parcial capacidade de enfrentamento 
do stress causado pelo meio ambiente. Goldman (2000), destaca o surgimento de novos padrões de com-
portamento da geração pertencente à terceira idade, denominando de envelhecimento ativo.  Situação 
constatada na autoimagem, ao considerarmos a aparência do corpo como referência enquanto imagem 
estética, concebendo-a como o resultado do modo de vida, comportamentos, relações estabelecidas consi-
go e com a sociedade, fatos e situações além do biológico do corpo, mas que interferem nele também. Para 
os educadores físicos, aparência e o estado do corpo estão mais relacionados à saúde e qualidade de vida 
do que necessariamente à estética.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O corpo reflete nossa história de vida e a identidade que pretendemos atribuir como autoimagem. À vista 
disso, deve-se considerar um conjunto dos aspectos da saúde que determinam a qualidade e a satisfação 
de ter alcançado o envelhecimento.  
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo evidenciar o impacto positivo que as aulas de educação física trazem para a vida 
das crianças e adolescentes autistas ressaltando a importância da atividade física na vida de crianças autistas, que 
consta uma melhora nas habilidades motoras, cognitivas e de interação social. O autismo é caracterizado pelas dificul-
dades de comunicação social, bem como por forças e diferenças únicas, por isto a Educação Física assume um papel 
essencial na vida da criança autista. Na educação física pode ser uma grande aliada neste processo de desenvolvimen-
to da criança autista uma vez que possibilita um melhor desenvolvimento das habilidades sociais, da coordenação moto-
ra e dos estímulos do copo, da qualidade de vida, do controle de peso, das habilidades psicológicas dentre outros. 
        
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Educação Inclusiva, Autismo 
 

INTRODUÇÃO 
A Educação Física passou por um longo caminho, para chegar a sua a sua nova modalidade, que visa a 
inclusão, onde se misturam diversas concepções e abordagens para corromper o modelo tradicional e subs-
tituí-lo pela Educação Física para todos, pois é por meio das atividades físicas que os alunos podem au-
mentar a interação social, valorizando a cultura corporal. Barreto (2000). O presente trabalho tem como 
objetivo evidenciar o impacto positivo que as aulas de educação física trazem para a vida das crianças e 
adolescentes autistas. Atualmente a Educação Física está sendo utilizada para beneficiar essas crianças, 
que através dos exercícios conseguem expressar seus sentimentos, desenvolver a psicomotricidade, me-
lhorando o comportamento e interação social, a liberdade de expressão e reconhecimento de si mesmo. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, tendo como base as ideias de 
Severino (2007), foi efetuada a partir de um levantamento bibliográfico nos Sistemas de Bibliotecas da UNI-
LAGO, baseando-se nas obras de autores da Educação Física, saúde e políticas escolares. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os temas discutidos foram o conceito da Educação Física e Educação Física inclusiva, além de uma bre-
ve discussão sobre a história da Educação Física no mundo e principalmente no Brasil, sendo também 
exposto uma discussão do que é o Autismo, contendo também a importância da Educação Física é na 
infância, e por último, como os exercícios físicos são benéficos para crianças autistas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa realizada, concluiu-se que o Transtorno do Espectro do Autista (TEA) caracteriza-se 
pela dificuldade de relacionamento entre o autista e o meio social, e que para estas crianças é de extrema 
importância o trabalho psicomotor, responsável pelo reconhecimento que se faz do próprio corpo, do es-
paço e dos objetos. Os programas de Educação Física devem se concentrar no ensino de atividades que 
tenham utilidade no dia-a-dia, possibilitando avanços de adaptação e usos sociais. Assim, a educação físi-
ca pode ser uma grande aliada neste processo de desenvolvimento da criança autista uma vez que possi-
bilita um melhor desenvolvimento das habilidades sociais, da coordenação motora e dos estímulos do co-
po, da qualidade de vida, do controle de peso, das habilidades psicológicas dentre outros. 
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RESUMO 
A presente revisão teve como objetivo analisar na literatura os benefícios da inserção do psicólogo em uma equipe 
multidisciplinar do judô e compreender a sua importância para comissão técnica. Foi observado que a personalidade do 
judoca e de atletas que praticam modalidades individuais têm características de personalidade e comportamental distin-
tos. Assim, compreender o perfil comportamental de judocas é importante para direcionar as atividades de treinamento 
e competitiva afim de otimizar a performance. 
 
PALAVRA-CHAVE: Judô; Rendimento; Desempenho; Psicologia do Esporte; 
 

INTRODUÇÃO 
O judô cresce a cada ano, assim como a quantidade de profissionais, os quais apresentam um nível técnico 
e tático cada vez mais equilibrado, sendo a preparação emocional um diferencial no aumento da performan-
ce, visto que a mesma tem influência de variáveis que podem causar alterações psicológicas (SOUZA, et al, 
2013). Objetivo do estudo é analisar fatores que influenciam o desempenho esportivo de judocas de alto 
rendimento e a importância do psicólogo do esporte. 

 
METODOLOGIA 

Foram selecionados os termos chave: judô; rendimento; performance; desempenho; psicologia do esporte; 
psicólogo do esporte; psicologia esportiva; ansiedade; estresse; motivação; perda de peso; emagrecimento; 
competição. Como critério de seleção foram escolhidas revisões de literatura e estudos clínicos. Foi feito o 
levantamento bibliográfico com trinta e dois estudos.  

 
DISCUSSÕES 

Judocas apresentaram maior agressividade, insegurança, ansiedade, retraimento, estresse e depressão do 
que outros esportistas, sendo os homens judocas mais extrovertidos, confiantes e impulsivos, e as mulheres 
mais sensíveis e com mais queixas físicas, porém com semelhanças entre os sexos na alta performance. A 
ansiedade-traço pré-competitiva se mostrou maior em comparação a outras modalidades, variando de acor-
do com o nível de performance. As principais causas de estresse no judô de alto rendimento foram medo de 
críticas, pressão do tempo, cobrança por resultados, preocupação com o adversário, medo da derrota e 
importância da competição. A motivação é predominantemente intrínseca e se relaciona com o tipo de com-
portamento (TINELLI, et al, 2011; MASSA, et al. 2010). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que as variáveis psicológicas causam alterações, emocionais, fisiológicas e metabólicas, capa-
zes de impactar a performance, sendo papel do psicólogo do esporte, junto a equipe multidisciplinar identifi-
car o perfil de comportamento de cada atleta a fim de desenvolver técnicas para otimizar as capacidades 
psicológicas, e assim melhorar a performance dos atletas. 
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RESUMO 
Atualmente a busca por lazer tornou-se uma fuga das nossas obrigações pessoais, onde procuramos algo que nos de 
prazer e reduza o estresse. Por conta da rotina dos grandes centros, da poluição ambiental e sonora o polo do turismo 
de aventura vem crescendo, proporcionando uma variedade de esportes de aventura, juntamente com o contato da 
natureza, reduzindo o estresse adquirido pelos grandes centros. Com base na pesquisa de campo realizada neste tra-
balho observamos que a prática dos esportes de aventura e o contato com a natureza, reduz significativamente os ní-
veis de estresse dos praticantes. Com isso a procura de lazer na natureza, principalmente por esportes na natureza 
cresceram muito, pelo fato de ser algo prazeroso e que auxiliam na redução do estresse, trazendo uma sensação de 
liberdade e vivência direta com a natureza. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Lazer, Esporte de Aventura e Estresse. 

 
INTRODUÇÃO 

A busca por lazer e diversão para a fuga do estresse dos nossos compromissos diários, tem sido cada vez 
maior. Com isto o Turismo de Aventura vem crescendo MTUR (2009), proporcionando esportes de aventu-
ra, adrenalina, emoção e fuga dos grandes centros e das nossas obrigações diárias que nos causam es-
tresse. Portanto este trabalho visa comprovar os benefícios dos esportes de aventura na redução do estres-
se, na pretensão de que estes esportes nos momentos de lazer e com contato com a natureza podem con-
tribuir para a redução do estresse. 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica realizada através do acervo da UNILAGO e sites acadêmicos, e a pesquisa de 
campo utilizada foi de natureza qualitativa, na qual foi elaborado um questionário semi-estruturado pela 
plataforma do Google Forms, com perguntas do contexto social dos entrevistados e perguntas específicas 
do tema. O estudo foi realizado com indivíduos maiores de 18 anos turistas e funcionários de uma empresa 
de esporte de aventura da cidade de Brotas-SP. Foram entrevistadas 50 pessoas praticantes do esporte de 
aventura, no período de 5 dias do mês de setembro de 2019. 

  
DISCUSSÃO 

O estudo nos mostrou que as sensações obtidas pela pratica desses esportes são prazer, adrenalina e 
emoção, na qual são responsáveis pelo efeito catártico ELIAS e DUNNING (1992). Além, disso os entrevis-
tados buscam os esportes de aventura como uma forma de lazer, 89% dizem que os procuram por propor-
cionarem contato direto com a natureza, fugindo assim do estresse gerado nos grandes centros. Vimos que 
100% dizem que não se sentem estressados durante a prática do esporte de aventura e que o contato da 
natureza reduz o seu nível de estresse. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nos últimos anos a procura por esportes de aventura em contato com a natureza cresceu muito, “pois pro-
porcionam um sentimento único de liberdade, desprendimento e prazer, uma vez que permitem a seus pra-
ticantes a sensação de conquista e superação de seus limites, sejam eles físicos e/ou psicológicos” PEREI-
RA (2013). Portanto todos estes benefícios acoplados com o efeito catártico e o contato direto com a natu-
reza, observa-se uma redução significativa do estresse. 
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RESUMO 
A busca pela melhora na qualidade de vida tem levado um número crescente de pessoas que sofrem com a depressão 
a procurar diferentes recursos nas áreas do lazer, uma vez que as vivências de momentos de lazer caracterizados por 
descontração, desenvolvimento e divertimento pode contribuir para a melhora da autoestima, convívio social e conse-
quentemente auxiliar no tratamento das pessoas que sofrem com essa doença. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Vivência, Lazer, Depressão e Autoestima. 
 

INTRODUÇÃO 
Considerando o grande índice de pessoas que sofrem com depressão, e os problemas relacionados a ativi-
dades diárias desse público, nota-se a importância de uma abordagem, a respeito da doença e dos riscos e 
prejuízos atrelados aos efeitos da depressão, assim como, seu público alvo. A depressão atualmente está 
sendo considerada como a “doença do século”, por atingir 4% da população segundo Canale e Furlan 
(2006), portanto a busca pela melhora na qualidade de vida através do lazer vem aumentando gradativa-
mente, por conta dos vários benefícios que essa vivência proporciona para essas pessoas. Nesse sentido o 
estudo tem por objetivo verificar a importância da vivência dos momentos de lazer para o auxílio do trata-
mento de pessoas que sofrem com a depressão. 
 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, feita diante de uma análise crítica, interpretati-
va e analítica apresentadas por Severino (2007), o conteúdo bibliográfico foi adquirido através de obras da 
área da educação física no acervo da UNILAGO e sites acadêmicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Ao mencionarmos os efeitos causados pela depressão, como: mudanças de humor, exclusão social, falta de 
autoestima entre outros levando até o indivíduo a morte nos casos mais graves, Canale e Furlan (2006) 
menciona a depressão como um transtorno de grande frequência, estima-se que 9% das mulheres e 5% 
dos homens adultos ao longo de suas vidas apresentem este tipo de transtorno. Portanto buscamos apre-
sentar as vivências das atividades de lazer considerando os interesses culturais do mesmo criados por Du-
mazedier (1980), interesse intelectual e social, físico esportivo e manual, como ferramenta para auxiliar no 
tratamento de pessoas com depressão.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os exercícios físicos e o lazer podem melhorar os sintomas depressivos e recuperar a capacidade física e a 
independência dos pacientes que convivem com a doença. Os benefícios desse tipo de atividade são sen-
sação de aumento de energia e motivação, juntamente com a diminuição da tensão, raiva, confusão mental 
e depressão, essa prática ajuda a minimizar o sofrimento psíquico e físico, além de oferecer a oportunidade 
de envolvimento social, elevação da autoestima e qualidade de vida. Dessa forma, é um instrumento forte 
com grande valor terapêutico. 
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RESUMO 
A Síndrome de Down é uma anomalia cromossômica decorrente da trissomia do cromossomo 21. As pessoas com 
síndrome de down apresentam um retardo mental e físico. Além disso elas apresentam o desenvolvimento global em 
um ritmo mais lento do que as sem a síndrome. É importante que a pessoa com essa sindrome receba estímulos cons-
tantes desde o seu nascimento até a vida adulta. Uma atividade bastante recomendada para o desenvolvimento dessas 
pessoas é a natação, sendo que o objetivo deste trabalho é enumerar os diversos benefícios que a natação pode trazer 
para esta população, tanto nos aspectos físicos quanto nos psicológicos. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Síndrome de Down, Natação e Desenvolvimento Motor. 

 
INTRODUÇÃO 

As existências de diferentes tipos de modalidade esportiva e a crescente procura da população por saúde, 
bem-estar e qualidade de vida, contribuí para que as atividades físicas façam parte da rodinha da socieda-
de. Nesse sentido optou por fazer uma abordagem minuciosa e ampla a respeito da natação por ser consi-
derada uma modalidade que auxilia tanto no desenvolvimento social quanto o motor das pessoas. A nata-
ção é um dos esportes mais completos e proporciona uma variedade de benefícios tanto para indivíduos em 
geral como para os portadores da síndrome de down, Cardoso (2019). 

 
METODOLOGIA 

O estudo parte de uma pesquisa bibliográfica realizada através da busca por referências bibliográficos obti-
da no acervo da Unilago e sites acadêmicos tendo com busca as seguintes palavras chaves Sindrome de 
Down, Natação, Desenvolvimento Motor. A pesquisa bibliográfica se torna possível por conta das idéias de 
Severino (2007) através da análise crítica, interpretativa do conteúdo literário. Optou - se pela pesquisa 
bibliográfica para que possamos através dos estudos analisados comparar a hipótese levantada nesse tra-
balho. 

 
DISCUSSÃO 

A síndrome de Down é causada por uma alteração na formação genética, provocando atraso no desenvol-
vimento pleno da criança, comprometendo não apenas os aspectos físicos, como também o seu desenvol-
vimento mental e motor. Ocorre devido ao surgimento de uma alteração cromossômica. Portanto a natação 
quando voltada para pessoas com Síndrome de Down tem como benefícios a melhoria da aptidão física, 
execução psicomotora, desenvolvimento social e psicológico. As habilidades desenvolvidas na natação 
podem ampliar repertório motor, aprimorar as possibilidades de participação efetiva em uma variedade de 
atividades. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Destacamos a importância que a natação exerce sobre a vida de crianças com Síndrome de Down, poden-
do proporcionar benefícios para a coordenação motora dos portadores da síndrome. Porém essa inserção 
de crianças com Síndrome de Down em atividades físicas deve ser estimulada, acompanhada por profissio-
nais qualificados e incentivada por seus pais para que as crianças sintam uma maior confiança ao iniciarem 
a prática de atividades físicas.  
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RESUMO 
O Presente estudo nos trás disfunções ocorridas ao longo da idade refletida e evidenciada na parte final do tempo de 
vida humano (velhice), onde buscamos verificar o trabalho da propriocepção sobre esses efeitos acumulativos, em es-
pecial a diminuição da capacidade de equilibrar-se de forma estática e dinâmica afetando-o esta faixa etária de forma 
que os tornam menos independente aumentando a necessidade de tutores para eles. 
 
PALAVRAS-CHAVES: propriocepção, terceira idade, equilíbrio. 

 
INTRODUÇÃO 

De acordo com o instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE,2017), a população idosa cresceu cerca 
de 18 % nos últimos anos, e cada vez mais esse número tem se tornado mais representativo, assim com o 
passar dos anos o sistema nervoso é afetado sobremaneira pelo envelhecimento biológico  levando a falta 
de equilíbrio em idosos, ocasionando maior vulnerabilidade a quedas , o que representa umas das princi-
pais mudanças fisiológicas limitantes para esta faixa etária os afastando de uma vida diária satisfatória. A 
partir destes indicativos e considerações, construir processos pedagógicos visando buscar estratégicas para 
melhora do equilíbrio desse controle etário, com a utilização de exercícios proprioceptivos, tentando respon-
der as seguintes perguntas, quais os fatores agravantes para as quedas nessa idade, como se trabalhar 
propriocepção com esse público e quais os benefícios desse trabalho com eles, através de uma revisão 
bibliográfica. 
 

METODOLOGIA 
Esta pesquisa caracterizou-se como estudo de revisão bibliográfica exploratória, utilizando fontes de pes-
quisa primarias e segundarias, como artigos acadêmicos livros bibliográficos e sites acadêmicos de pesqui-
sa (scielo, google acadêmico), buscando evidenciar os estudos de forma qualitativa. 
 

DISCUSSÕES 
Alguns trabalhos vêm sendo direcionados à efetividade de intervenções sobre o treino de equilíbrio em ido-
sos, uma vez que os déficits de equilíbrio constituem um fator de risco, por aumentarem a taxa de quedas 
entre a população com idade mais avançada (idosa) que se evidencia maior a disfunção do equilíbrio com o 
passar do tempo, quanto mais velha a pessoa maior seria os riscos ,tendo em média como idade de 72 
anos, assim levando em consideração que o equilíbrio  pode ser modificável por meio de uma intervenção 
baseada em exercícios que utilização diferentes tipos de centro de equilíbrio (Eckert, 1985).Com o intuito de 
utilização de tais exercícios para retardar as disfunções geradas pelo fenômeno da senescência . 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das informações levantadas nestes estudos, verificou-se que a propriocepção levou a melhora do 
equilíbrio do idoso, de forma que possa ser convertida em uma melhora para executar suas tarefas diárias. 
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RESUMO 
A Zumba está cada vez mais presente nas vidas das pessoas que buscam emagrecer de forma divertida, buscam uma 
melhor qualidade de vida, proporciona inúmeros benefícios que estão além do ato de só dançar, incluem a melhora do 
condicionamento físico, a promoção do bem-estar, o aumento da resistência cardiorrespiratória, o alto gasto calórico e o 
trabalho intenso das pernas, glúteos, panturrilhas e cintura, promovendo fortalecimento e definição muscular, queima de 
quinhentos a mil calorias em uma aula, dependendo da intensidade do treino, este trabalho tem como objetivo ressaltar 
a zumba como um instrumento auxiliador para a melhoria da qualidade de vida. A Zumba é uma atividade prazerosa 
indicada para todos, pode-se ressaltar que a pratica da Zumba enquanto atividade física proporciona manter o corpo 
saudável e em forma, além de contribuir para o desenvolvimento social.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Zumba. Qualidade de vida. Aspectos Psicológico.  

 
INTRODUÇÃO 

O tema busca ressaltar a importância da Zumba para melhoria da qualidade de vida de seus praticantes. 
Exaltando seus inúmeros benefícios que estão além do ato de dançar, sendo eles físicos, psicológicos e 
sociais. Segundo Hass e Garcia (2006, p.139) “Entende-se a dança como uma arte que significa expressões 
gestuais e faciais através de movimentos corporais, emoções sentidas a partir de determinado estado de 
espírito”. Desse modo o autor permite entender que a dança é uma forma de comunicar e expressar nossas 
emoções. Atualmente é difícil um ser humano viver sem praticar atividade física. Isso vem acontecendo 
porque as pessoas estão se conscientizando dos resultados positivos em relação à qualidade de vida. Essa 
mudança de hábito torna-nos mais saudáveis e a dança, como qualquer outra atividade física, proporciona 
benefícios positivos à saúde 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica foi realizada através do acervo da UNILAGO e sites acadêmicos tendo como base 
as ideias de Severino (2007), e a pesquisa de campo foi de natureza qualitativa, na qual elaboramos um 
questionário semiestruturado de autoria própria, com perguntas do contexto social dos entrevistados e per-
guntas específicas a temática. O estudo foi realizado com indivíduos entre 18 a 62 anos. Foram entrevista-
das 25 pessoas praticantes da Zumba no mês agosto de 2019. 

 
DISCUSSÃO  

O estudo nos mostrou que os entrevistados buscam a Zumba pelo prazer de dançar e para obter melhorias 
para qualidade de vida. Além, disso os entrevistados buscam a Zumba como uma forma de emagrecimento, 
52% obteve perca de peso e 48% melhoria psicológica.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabendo de todos os benéficos que a Zumba-nos trás é importante ressaltar que além de melhorar o condi-
cionamento físico, ela contribui e muito para a melhoria do estado de espirito de cada um que a pratica, 
liberando o estresse, aumentando a alto estima e disposição, sendo assim é uma ferramenta super  impor-
tante na rotina de quem a pratica. 
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RESUMO 
No treinamento aeróbio para mulheres acometidas pela fibromialgia, leva-se em consideração os efeitos analgésicos 
naturais liberados pelo próprio organismo.  Heymann (2017) diz que os exercícios físicos em relação a fibromialgia rea-
locam as fibras nervosas envolvidas na sensação de dor, portanto, fazem com elas passem a desempenhar outras 
funções, como transferir informações sobre o equilíbrio, o tato ou a temperatura do ambiente, o que diminui o tráfego de 
impulsos dolorosos para o cérebro.   A qualidade de vida e a melhora dos pontos dolorosos, que são oito: a cervical 
baixa, trapézio, segunda costela; supra-espinhoso, epicôndilo lateral, glúteo, trocânter e joelhos, serão melhoradas 
através sessões de treinamento aeróbio, de força e flexibilidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física, mulheres, fibromialgia e treinamento aeróbio. 
 

INTRODUÇÃO 
O sedentarismo é o vilão e causador dos males físicos e mentais que acometem a população em geral, a 
fibromialgia causa isolamento social e condição de dor proveniente de músculos, tendões e ligamentos ten-
do conhecimento de que a inflamação não é predominante nesta doença. É indispensável a formação e 
conscientização de profissionais de educação física, pois educadores despreparados para tal situação po-
dem acarretar mais danos a condição álgica da mulher.  
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseando-se em revistas científicas, artigos e periódicos disponí-
veis no Google Acadêmico e Scielo, sendo associada as palavras mulheres, fibromialgia e treinamento ae-
róbio 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A fibromialgia é uma doença que afeta hoje cerca de 5% da população mundial, acometendo principalmente 
mulheres sedentárias acima de 35 anos de idade, as causas são desconhecidas, porém o estresse psicoló-
gico, infecção viral e ou trauma físico são possíveis desencadeadores da doença reumática. Causando do-
res agudas e crônicas, fadiga, distúrbios do sono, entre outros. Ainda não tem cura e quando diagnosticada 
por exame clínico, o tratamento é farmacológico e físico. Segundo Adamas (2005) a atividade física aeróbia 
como medicamento para melhoria dos sintomas; por esta via de atividade libera-se a endorfina, hormônio 
que dá sensação de prazer, bem-estar, euforia e até mesmo analgesia, assim como a noradrenalina, a ace-
tilcolina e a dopamina. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ghorayeb e Barros (1999) indica o exercício aeróbio para pessoas acometidas por fibromialgia, pois libera 
mais endorfina, hormônio que dá sensação de prazer, em estar, euforia e até mesmo analgesia. O profissi-
onal de educação física deve atuar e prescrever o treinamento em cima do conhecimento do corpo e da 
fibromialgia para melhor qualidade de vida ressaltando a importância dos tratamentos convencionais, para 
assim prover melhoras. 
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RESUMO 
Os esportes coletivos geralmente de contato físico, tem a necessidade de deslocamentos rápidos e mudança de direção 
rápida também. Um exemplo disso são os esportes de campo. Diante disso desenvolvemos esse material sobre as 
formas mais adequadas, atualizadas e eficientes utilizadas atualmente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: treinamento de força, esportes campo, velocidade 
 

INTRODUÇÃO 
Em esportes coletivos em sua grande maioria são de campo como futebol, Ruby, futebol americano e por 
características fisiológicas utiliza se dá força, resistência de força, potência, isso potencializado aos deslo-
camentos rápidos, mudança de direção, e os gestos motores. Quando aumentado o trabalho neuromuscular 
(geral) e aliado ao trabalho de transferência para velocidade seja cíclica ou acíclica (específico), atinge-se 
um alto desempenho nesse tipo de performance. Coutinho (2017) mostra que o LPO (Levantamento de 
Peso Olímpico) é um ótimo método onde explora muita força e potência dos atletas, consegue se aplicar a 
qualquer modalidade esportiva de alta performance. 
 

METODOLOGIA 
Os conteúdos utilizados na pesquisa artigos científicos, livros, periódicos e as principais bases de dados 
relacionadas à área das ciências da saúde e do treinamento desportivo. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Canil et al. (2019) nos mostra que o treinamento de tração de puxar e empurrar trenó com total eficiência 
para desenvolver a força com transferência para velocidade. Em especial o puxar trenó pois o movimento e 
o carregamento do trenó são mais específicos ao sprint. Estímulos de alta intensidade para deslocamentos 
de curta metragem o treinamento de força para performance de velocidade tem eficiência alta. 
 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 
As vistas de vários métodos de treinamento para melhorar a performance de velocidade cíclica e acíclica, o 
treinamento de força com transferência para velocidade são a tração através do trenó, cintos elásticos e a 
utilização do LPO nos esportes coletivos de campo. 
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RESUMO 
Futebol como paixão nacional tem seus ídolos, no caso os goleiros é umas posições mais idolatradas e admiradas. 
Porém, mesmo que a nível amador necessita de treinamento e condicionamento técnico para que se sobressaia e tenha 
o mínimo de performance possível. Através de pesquisa de campo feita em centro de treinamento de goleiros amadores 
da cidade de São José do Rio Preto/SP verificamos o que pensam estes e suas necessidades a nível técnico e físico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: treinamento, goleiros, futebol amador 
 

INTRODUÇÃO 
Gallo et al. (2010) relata que o grande goleiro de futebol para desempenhar sua função com qualidade deve 
possuir características físicas, técnicas, táticas e psicológicas, diferentes dos demais jogadores. Sendo as-
sim, para o mínimo de performance este goleiro tem de treinar o mínimo de técnicas sobre a aposição, pois 
analisando o esporte, goleiro é o que menos atua na partida, porém quando atua tem que ser decisivo e não 
haver falhas. É determinante a atuação negativa dele em caso de resultado não vitorioso. 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi elaborado através de pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica através do acervo 
da faculdade União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO, sites de pesquisas, livros e artigos 
científicos sobre quais são e como trabalhar-se as qualidades físicas e características técnicas que a posi-
ção do goleiro exige. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo Souza et al (2013) a preparação de goleiro de futebol deve ser de forma específica para posição, 
onde os treinamentos técnicos e físicos devem ser aplicados juntos esse e por uma pessoa qualificada. Nos 
dados coletados com os goleiros amadores, no caso foram 10 indivíduos participantes que treinam uma vez 
por semana, todos entendem melhor ser treinado com um ex-goleiro profissional do que com um profissio-
nal de educação física. Por conta da experiência deste ex- profissional, tem mais a contribuir nos treinamen-
tos e melhora da performance. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Abelha et al. (1999) nos passa que independente da técnica utilizada o goleiro deve priorizar e zelar pela 
simplicidade e segurança em suas defesas. O treinamento bem realizado e de forma direcionada potenciali-
za os rendimentos destes, mesmo que uma vez na semana, porém estes goleiros amadores ainda carecem 
de informação sobre a importância do profissional de educação física na sua preparação já que este tem 
conhecimento cientifico e teórico-prático. 
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RESUMO 
Esse trabalho de conclusão de curso buscou falar do autismo de uma forma ampla trazendo os fatores históricos do 
autismo, índices de alguns países com o número de autistas presentes, as fases do autismo, as novas leis aprovadas 
no nosso congresso (Brasil), o contexto familiar (como é para os pais educarem um filho autista) escolar, e por fim trazer 
uma pesquisa focada nos benefícios da atividade física na vida do autista e a enorme importância que um educador 
físico capacitado pode trazer na vida do mesmo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: autismo, atividade física, família. 

 
INTRODUÇÃO 

Pela primeira vez em 1943 foi mencionado o conceito do autismo, por Leo Kanner classificado como uma 
doença da linha das psicoses, caracterizada por isolamento social extremo, alterações ou até não apareci-
mento da fala consistência em movimentos repetitivos e estereotipados. Com o passar dos anos o autismo 
recebeu várias classificações diferentes das que conhecemos nos dias de hoje. Muitos estudos e pesquisas 
realizadas para obter-se uma melhor qualidade de vida para pessoas classificadas com esses transtornos. 
Portanto, através desse trabalho de conclusão de curso, falaremos um pouco sobre a história, as causas, o 
contexto familiar e mais alguns dados, Santos (1987). Com o objetivo principal de fazer uma pesquisa cen-
trada na importância da atividade física e do educador físico na vida do autista. 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica, teve como base as ideias de Severino (2007), foi efetuada a partir de um levanta-
mento bibliográfico nos Sistemas de Bibliotecas da UNILAGO, UNIMEP e da UNICAMP, correspondente às 
obras de autores da Antropologia, Sociologia e da Educação Física que se centram em um referencial soci-
ocultural. Para a realização deste levantamento foram consultados livros, dissertações, teses e periódicos.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Poucas doenças causaram tanta confusão como o Autismo. Isso porque não há exames que determinam o 
seu diagnóstico, estabelecido apenas com base na avaliação médica e na observação de comportamento. 
Ainda nos dias atuais, diversos estereótipos contribuem para a dificuldade em identificação de pessoas com 
Autismo, como a criança isolada do mundo, muda, dificuldades em fixação de olhar, um temperamento 
avançado, Coelho (2006).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste trabalho, buscamos mostrar o quão importante o educador físico é na vida do autista, e os 
benefícios que a atividade física pode proporcionar à esta criança. Contribuindo assim, para um melhor 
desenvolvimento pessoal e social, além de promover uma melhor qualidade de vida.   
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RESUMO 

A lesão do joelho é a mais comum entre as lesões graves apresentadas por futebolistas e destaca-se o Ligamento Cru-
zado Anterior (LCA) como um dos ligamentos do joelho mais frequentemente lesados. O presente estudo aborda a 
complexidade das lesões de LCA e as sequelas que impedem que o esportista desempenhe sua função normalmente. 
Propõe ainda em abordar se a posição exercida pelo jogador em campo tem alguma influência na incidência destas 
lesões. Tem como objetivo levantar as funções do preparador físico dentro das funções de prevenção. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, onde os dados foram encontrados no acervo da Unilago, em revistas cientificas, artigos e perió-
dicos disponíveis no Google Acadêmico e Scielo, associando as palavras prevenção e reabilitação, lesão no LCA e 
futebol.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Prevenção; Lesões no LCA e Futebol. 

 
INTRODUÇÃO 

O joelho é a articulação mais frequentemente lesada em atletas. A maioria das lesões se deve ao estresse 
extremo de movimentos de torção e rotação. Lesões no ligamento colateral medial e lesões meniscais são a 
maioria, mas rupturas do LCA também são comuns e responsáveis por uma considerável quantidade de 
tempo perdido no esporte (BRITO, et al, 2008). O objetivo do trabalho é levantar as funções do preparador 
físico dentro das funções de prevenção. 

 
METODOLOGIA 

O trabalho realizado trata-se de uma revisão bibliográfica. Foi realizada uma pesquisa baseando-se no 
acervo da Unilago, em revistas cientificas, artigos e periódicos disponíveis no Google Acadêmico e Scielo, 
associando as palavras reabilitação física, lesão no LCA e futebol. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na prática esportiva, durante todo ano, mais de 250 mil atletas são diagnosticados com lesão no ligamento 
cruzado anterior (LCA), tornando o tratamento das lesões relacionadas ao esporte o assunto mais discutido 
no meio da reabilitação esportiva. Essa ampla cobertura sobre o assunto é devido à crescente frequência 
de lesão e controvérsia que cerca o tratamento da lesão do ligamento cruzado anterior (COHEN e ABDAL-
LA, 2014). As informações sobre entorse do cruzado anterior são escassas, devido à verdadeira origem da 
lesão não informada, assim como o número de atletas acometidos anualmente. Entretanto, dada a incidên-
cia da lesão, severidade do quadro apresentado, custeio do processo de recuperação e tempo de inativida-
de que a entorse causa, as lesões do LCA são responsáveis pelo abandono da atividade desportiva e pelo 
surgimento de complicações na integridade e funcionalidade da articulação do joelho em atletas (BRITO, et 
al 2009). O programa de prevenção de lesões do LCA em jogadores de futebol engloba treino neuromuscu-
lar e treino proprioceptivo, procurando enfatizar sempre a técnica ajustada na execução das habilidades. O 
programa deverá ter pelo menos seis a 12 semanas de duração. Deverá ser composto por três sessões de 
treino por semana, com duração de 15 a 30 minutos por sessão 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a complexidade e frequência da lesão de LCA no futebol é extremamente importante a parti-
cipação do profissional de educação física no planejamento de atividades de reabilitação próximo a transfe-
rência do pós-operatório para atividades funcionais afim de devolver as capacidades funcionais a esse jo-
gador. 
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ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: SOB O OLHAR DE QUEM TEM DOR 
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RESUMO 
O acolhimento com classificação de risco foi implantado na rede de atenção à urgência e emergência para humanizar o 
atendimento. O enfermeiro classifica os pacientes de acordo com o protocolo de Manchester. Com tudo foi realizado 
uma pesquisa avaliando o atendimento oferecido e o que os usuários entendem sobre essa classificação. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento com classificação de risco e atendimento humanizado. 

INTRODUÇÃO  
Funcionando como porta aberta 24hrs nos sete dias da semana, a Unidade de pronto Atendimento (UPA) 
enfrenta um grande problema com a superlotação, acarretando grandes prejuízos tais como: atendimento 
demorado, insatisfação da equipe e do usuário com a diminuição da qualidade da assistência (MACHADO, 
2015). 

METODOLOGIA 
Pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualitativa, com o objetivo de conhecer a visão dos usuá-
rios do serviço de urgência e emergência sobra acolhimento com classificação de risco. Realizada na UPA 
Jaguaré do município de São José do Rio Preto. Os participantes são pessoas maiores de 18 anos que 
aceitaram ser entrevistados, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e foram abordados 
após alta médica. O projeto de pesquisa passou por aprovação do Comitê de Ética e a coleta de dados foi 
realizada por meio de entrevistas gravadas, em local privado na própria UPA. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Estudos que buscaram identificar o motivo da ida do usuário ao serviço de emergência relatam que, a gran-
de maioria procurou pelo serviço devido a problemas agudos que poderiam ser resolvidos na atenção bási-
ca de saúde (GARCIA, 2014) (MACHADO, 2015) (MARCONATO, 2017). Ainda em transição, vários servi-
ços apontam dificuldades relacionadas à estrutura física, capacitação profissional, alta demanda de atendi-
mento, integração com outros serviços afetando diretamente na satisfação dos usuários (OLIVEIRA, 2015) 
(OLIVEIRA, 2017). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a grande procura de atendimentos eletivos nos serviços da UPA, a demanda da unidade tem se au-
mentando e com isso a insatisfação dos usuários em relação ao atendimento e infraestrutura. Ao questiona-
los sobre acolhimento com classificação de risco, a maioria desconhece essa avaliação ou não tem enten-
dimento sobre sua finalidade. 
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RESUMO 
O acolhimento com avaliação e classificação de risco nas unidades de pronto atendimento, devido a superlotação, aca-
ba prejudicando os profissionais a obter um atendimento humanizado. A pesquisa tem como objetivo o descrever o 
acolhimento ao paciente e família em todos os setores, comparando com a proposta da política nacional de humaniza-
ção – HumanizaSUS. O projeto foi realizado no mês de setembro de 2019, acompanhando os profissionais na rotina de 
atendimento ao usuário em todos os setores. A sobrecarga de trabalho é o principal problema que os funcionários en-
frentam, que acomete no acolhimento do cliente. Com isso, é essencial que o sistema de saúde deve manter a comuni-
cação entre as redes, para a realização do acolhimento eficaz. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento e classificação de risco, sobrecarga dos profissionais de saúde, superlotação nas 
unidades de pronto atendimento. 
 

INTRODUÇÃO 
Em 2004, o Ministério da Saúde designou a aplicação do termo classificação de risco quando lançou a Polí-
tica Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS): HUMANIZASUS, 
dentro dessas, distingue-se como conduta o Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco (AACR) 
(OLIVEIRA, 2016). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, observacional, descritiva. Realizada na Unidade de Pronto Atendi-
mento Jaguaré do Município de São José do Rio Preto. O projeto de pesquisa foi por aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa. A coleta de dados foi realizada no mês de setembro de 2019, através de perguntas 
fechadas feita aos profissionais e observação da rotina do atendimento ao usuário nos setores: recepção, 
triagem, consultórios, sala de procedimentos de enfermagem, sala de emergência e sala de observação, 
utilizando um roteiro elaborado pelo pesquisador, com itens que seguem as diretrizes do HUMANIZASUS. 
Após a observação do atendimento de 5 pacientes para cada profissional, os dados foram tabulados com o 
uso do programa Microsoft Excel Office XP, avaliando a frequência em que dados aparecem. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
No Brasil, o atendimento de urgência e emergência está cada vez mais superlotado devido ao aumento da 
população e vários outros fatores, levando as pessoas a procurarem o serviço desde problemas graves de 
saúde á condições que poderiam ser resolvidos na atenção primária (TOMASI, 2013). Assim foram criados, 
os sistemas de triagem, que tem como principal objetivo priorizar o paciente grave, que deve ser atendido o 
mais breve possível, e o paciente que tem um caso mais simples que pode esperar para ser atendido 
(ACOSTA, 2012). O problema principal que os profissionais enfrentam é a sobre carga de trabalho, que 
compromete diretamente no acolhimento do paciente, (OLIVEIRA, 2015).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Contudo, por essas unidades não atender somente casos urgentes, já que muitos desses casos poderiam 
se resolver na atenção básica, ocorrendo uma falha no sistema. Por isso, os integrantes do sistema de saú-
de devem ser interligados e os profissionais terem o conhecimento adequado, é fundamental para realizar 
com eficiência o acolhimento de cada cliente. 
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RESUMO  
Objetivo: O estudo buscou as dificuldades encontradas pelo ser mulher/mãe no aleitamento materno exclusivo durante e 
após o período puerperal. Método: Revisão de literatura com levantamento bibliográfico nas bases de dados Scientific 
Electronc Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), no mês de 
fevereiro e março de 2019. Resultado: A análise resultou em 10 artigos, nas quais as maiores dificuldades encontradas 
no aleitamento materno exclusivo durante e após o período puerperal foram falta de orientação do assunto e auxilio do 
mesmo, o não apoio familiar e a inexistência de apoio e suporte adequado no trabalho pela maioria das empresas traba-
lhistas. Conclusão: Esta revisão demonstrou a necessidade de oferecer uma orientação correta sobre aleitamento ma-
terno exclusivo à mulher/mãe e o auxílio da mesma na primeira amamentação, que a inclusão familiar é essencial, e da 
necessidade de maior conscientização das empresas em oferecer apoio e suporte adequado às mães trabalhadoras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno. Puerpério. Maternidade. Amamentação. 
 

INTRODUÇÃO  
O aleitamento materno proporciona vínculo afetivo entre mãe-bebê, além dos nutrientes essenciais para o 
crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor da criança e proteção imunológica (ROSA et al, 2017). 
Assim é recomendado aleitamento exclusivo da primeira hora de vida até os seis meses de idade do bebê 
(OMS, 2018). Neste momento, é essencial que o enfermeiro esteja atento a essas queixas, melhorando a 
qualidade da atenção a mulher, contribuindo para uma melhor qualidade de vida mãe e bebê (PEREIRA et 
al, 2017).  
 

METODOLOGIA 
Estudo de revisão de literatura nas bases de dados Scientific Electronc Library Online (Scielo) e Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), no mês de fevereiro e março de 2019. Foram 
utilizados os descritores indexados nos Descritores de Ciência da Saúde e não indexados: Aleitamento ma-
terno e período pós-parto, período puerperal, puerpério, dificuldades no aleitamento materno, maternidade e 
amamentação. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O retorno a vida habitual como o trabalho foi identificado como um dificultador. Muitas empresas ainda des-
conhecem a legislação, apesar de reconhecerem os benefícios do aleitamento materno, são poucas dão 
suporte para que venha ser realizada essa pratica no trabalho, como presença de inflexibilidade de horário, 
falta de implantação de sala de apoio à amamentação, falta de creche na empresa para mães durante o 
período da amamentação, indisponibilidade de informações pelos gestores durante o processo da materni-
dade (FERNANDES et al, 2018).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Apesar de toda evolução tecnológica atual, que proporciona várias maneiras de adquirir conhecimento, o 
estudo revelou que grande parte das mães que não mantiveram o aleitamento exclusivo foi por falta de ori-
entação sobre o assunto, e falta de suporte das empresas na volta dessa mulher ao trabalho. 
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RESUMO 
Caracterizar aspectos das pessoas com estomia intestinal provisória atendidas por um serviço de atenção ao estomiza-
do. Trata-se de estudo transversal,quantitativo Concluiu-se que o conhecimento das características da população aten-
dida contribui para o planejamento da assistência conforme as reais necessidades da mesma. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estoma, Estoma Cirúrgico, Perfil de saúde. 
 

INTRODUÇÃO 
O procedimento com objetivo de desviar e exteriorizar a luz do intestino delgado ou grosso para a superfície 
do abdômen é denominada estomia. A assistência á saúde para pessoas com estoma no âmbito do SUS é 
assegurada pela portaria 400, tem o objetivo de garantir atendimento e acompanhamento especializado por 
equipes multidisciplinares, além da distribuição dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 
segurança. (BRASIL, 2009) 

 
METODOLOGIA 

Trate-se de um estudo de corte transversal, descritivo de caráter quantitativo, realizado no Serviço de Aten-
ção ao Estomizado do Centro Especializado em Reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde de São 
José do Rio Preto. A população do estudo foi constituída de todas as pessoas com estomas cadastrados no 
referido serviço. A coleta de dados foi realizada no mês de agosto de 2019, por meio de revisão de docu-
mentos técnicos. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob Parecer nº 16092619.1.0000.5489 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A mudança do perfil epidemiológico tem como característica a elevação das doenças crônicas não trans-
missíveis, dentre elas destaca-se o câncer de colón e reto, consolidando-se como uma das principais cau-
sas de confecção de estoma no Brasil. (INCA) O estoma modifica o cotidiano tanto pela presença da bolsa 
coletora, como pelos cuidados necessários. Determina também em alteração na autoimagem, autoestima e 
repercute nas relações sociais (HUESO -MONTORO. et al., 2016). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Participaram do estudo 263 pessoas com estoma de eliminação, a idade mínima foi de 7 meses e máxima 
95 anos, com idade média de 63,9 anos e desvio padrão de 18,1 anos, predominando os maiores de 60 
anos (178 – 67,7%) e do sexo masculino (147 – 55,9%). No que se refere às características clínicas, as 
neoplasias foram a principal causa de confecção do estoma (172 – 65,5%) e constituem importante agravo 
crônico não transmissível com considerável morbimortalidade. (OLIVEIRA; MEDEIROS; LIMA, 2015) na 
região sudeste o câncer de cólon e reto ocupa posição relevante entre os mais prevalentes para ambos 
sexos. (INCA, 2018).Com este estudo foi possível identificar alguns aspectos sociodemográficos, clínicos e 
terapêuticos de pessoas com estoma. Esses achados contribuem para o planejamento e instituição de pro-
gramas e políticas de saúde alinhada com a necessidade dessa clientela. 
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RESUMO 
A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa que ocorre devido a um acúmulo das placas de amilóide 
no cérebro. Ocorre mais comumente nos idosos, e devido o envelhecimento patológico. As principais formas de trata-
mento da DA são: o tratamento farmacológico, realização dos cuidados de enfermagem e terapias comportamentais, 
associando essas formas de tratamento é possível alcançar uma maior eficácia e retardar o avanço da doença.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Doença de Alzheimer, Cuidados de Enfermagem e Tratamento de Alzheimer. 
 

INTRODUÇÃO 
A Doença de Alzheimer é caracterizada como uma doença neurodegenerativa progressiva com aspectos 
neuropatológicos e neuroquímicas peculiares, afeta a capacidade cognitiva dos idosos, por não possuírem 
muitas possibilidades terapêuticas, cabe aos profissionais de saúde orientar os pacientes quanto à preven-
ção, promoção e a importância de um envelhecimento saudável. O objetivo deste trabalho é analisar os 
achados científicos atuais sobre os tratamentos e os cuidados de enfermagem para pacientes com a Doen-
ça de Alzheimer. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no presente estudo foi a revisão bibliográfica de caráter retrospectivo que proporci-
ona uma analise da literatura, realizada nas bases de dados Scielo, Lilacs e BVS, os descritores usados 
para as buscas foram Doença de Alzheimer, Cuidados de Enfermagem e Tratamento de Alzheimer. 
 

DISCUSSÃO 
A Doença de Alzheimer (DA) está intimamente associada ao envelhecimento patológico, a maior parte dos 
artigos analisados discorre sobre essa temática, entretanto, todos apresentam um olhar especifico sobre o 
assunto. Outras grandes associações que são abordadas em maior parte dos artigos selecionados são as 
formas de tratamentos, os cuidados de enfermagem e a interação com os familiares e cuidadores. O Minis-
tério da Saúde desenvolveu o Protocolo de Diretrizes Terapêuticas para padronizar as formas de tratamen-
tos farmacológicos disponibilizados pelo SUS, os medicamentos disponíveis são: Donepezila, Galantamina 
e Rivastignmina. Para obtermos a efetividade do tratamento é comum associarmos o tratamento medica-
mentoso com intervenções, como de enfermagem, psicológicas, nutricionais, fisioterapêuticas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em síntese, realizando essa revisão bibliográfica notamos a necessidade da ampliação das políticas publi-
cas de saúde para a população idosa com intuito de diminuir a incidência de novos casos dessa patogenia. 
Com novas políticas poderemos ofertar uma assistência mais ampla para assim podermos proporcionar 
uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. 
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RESUMO 
O Diabetes Melitus (DM) é um distúrbio metabólico onde em comum apresenta a hipoglicemia (baixa concentração de 
glicose no sangue) resultando a falta de insulina, defeitos na ação da mesma, na secreção ou em ambas se formando 
em diversos tipos e formas. O DM tipo 1 onde ocorre pela destruição das células beta, resultando na deficiência na 
produção de insulina e tipo 2 por defeitos na ação da insulina e na regulação da produção hepática e de glicose que 
surge como a maioria das vezes componente genético. Os riscos cardiovasculares que acometem a deficiência de um 
portador diabético, com maior frequência a hipertensão, resultando a falta de uma alimentação saudável, atividade física 
e acumulo de gordura em 6,4% sendo mulheres acima de 49 anos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes, Risco cardiovascular, Fatores de risco. 
 

INTRODUÇÃO 
O Diabetes Melitus (DM) é um distúrbio metabólico onde em comum apresenta a hipoglicemia (baixa con-
centração de glicose no sangue) resultando a falta de insulina, defeitos na ação da mesma, na secreção ou 
em ambas se formando em diversos tipos e formas. No diabetes tipo 2 os principais fatores de risco são 
obesidade, sedentarismo, portadores de doenças cardiovasculares, idade, defeitos genéticos, disfunções 
hepáticas e oftalmológicas. O monitoramento acontece em unidades básicas ou também em pacientes as-
sistidos com auxilio no controle de aplicação de insulina ou redução de forma orientada. O objetivo deste 
estudo é verificar nos últimos 5 anos riscos cardiovasculares em pacientes com DM tipo 2. 
 

METODOLOGIA 
Neste trabalho foi realizado um levantamento e revisão dentre os anos de dois mil e quinze (2015) e dois mil 
e dezenove (2019), com isto, foram levantadas as questões que evidenciam o risco cardiovascular em pes-
soas portadoras de diabetes do tipo 2.  
 

DISCUSSÂO 
Citado no estudo e pesquisa segundo autores mencionados no mesmo, a incidência de pessoas que já tem 
a disfunção da doença DM, existe o desenvolvimento do risco cardiovascular. Desta forma podemos afirmar 
que depois de comparado o levantamento de resultados, objetivos e conclusão que as principais estratégias 
de prevenção, promoção e a importância do diagnóstico precoce como auxilio de melhora do paciente e 
diminuindo riscos cardiovasculares e diabéticos encontrados como sintomas da doença, estratégias tera-
pêuticas para diminuição dos riscos da doença. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
DM e Riscos cardiovasculares são agravos importantes em saúde, quando relacionados os dois o indivíduo 
estabelece um risco enorme para si, pois os dois requerem cuidados, monitoramento, prevenção, promoção 
à saúde, estratégias terapêuticas. O controle é preciso começar com reeducação alimentar, atividade física, 
monitoramento e orientação da doença e seus riscos, para uma estratégia terapêutica eficaz e para evitar 
complicações de ambas às doenças. 
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RESUMO 
Este trabalho objetiva explanar sobre o planejamento e implantação do sistema agroflorestal, identificando os benefí-
cios ao meio ambiente, e também aos agricultores que utilizam este sistema. A partir de pesquisas bibliográficas foram 
obtidas ações que compõe todos os processos do planejamento de um sistema agroflorestal, abordando temas como 
tipos de sistemas, métodos de diagnóstico, desenhos e manejo, necessários para a instalação correta de uma agroflo-
resta, onde os ganhos são tanto do meio ambiente quanto do agricultor. Sendo os sistemas agroflorestais uma ótima 
alternativa para a redução dos impactos das queimadas, dos agrotóxicos, do desmatamento e também podem ser 
utilizadas para a recuperação de áreas degradadas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Planejamento, Agricultura. 

 
INTRODUÇÃO 

O Sistema Agroflorestal (SAF's) visa aproveitar os mecanismos de desenvolvimento natural de uma flores-
ta, com isto reduzir a utilização de pesticidas e praguicidas, pois a competitividade entre os individuos não 
favorece a evolução de uma colônia de pragas ou pestes no sistema, e também devido a sucessão ecoló-
gica, onde se é baseado a maneira de plantio e as espécies a serem utilizadas em uma agrofloresta, faz 
com que ocorra uma "autoadubação" do sistema, reduzindo de maneira considerável os gastos com fertili-
zantes. O sistema também mostra resultados na restauração dos solos, pois a variedade de espécies que 
são plantadas faz com que ocorra uma fixação de diferentes nutrientes no solo. A partir deste conhecimen-
to o trabalho realizado irá lhes mostrar as maneiras corretas de se planejar, implantar, manejar uma SAF, 
aproveitando todos os benefícios de sua implantação, de maneira que seja apresentado as vantagens e 
desvantagem da execução do mesmo, e abordando os privilégios legais que o praticante do sistema pos-
sui, de acordo com a nova constituição brasileira. 

 
METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfi-
ca e análise de estudos de diferentes fontes. Foram utilizados alguns artigos acadêmicos e revistas, dividi-
dos em sistemas agroflorestais, agricultura, implantação do sistema agroflorestal, planejamento e legisla-
ção, pelo período de 1998 a 2019. 
 

DISCUSSÕES 
Para que a aplicação do sistema agroflorestal tenha sucesso é necessário que cada etapa seja planejada 
minuciosamente. O primeiro passo para a implantação do sistema é a identificação das necessidades e 
problemas dos agricultores. É fundamental fazer o reconhecimento da realidade local através de um diag-
nóstico do sistema atual de uso da terra na propriedade ou área em que se vai introduzir o sistema. Após o 
diagnóstico da região, e feita a identificação da capacidade dos SAF’s, para auxiliar na correção dos pro-
blemas de uso da terra local, começa a fase de seleção e desenho de sistemas agroflorestais. 
 

      CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que os sistemas agroflorestais são uma ótima alternativa para a redução dos impactos das 
queimadas, dos agrotóxicos, do desmatamento e também podem ser utilizadas para a recuperação de 
áreas degradadas. Para que este sistema funcione de forma efetiva é necessário realizar um planejamento 
onde será feito um diagnóstico detalhado da região, coletando dados sobre os problemas e necessidades 
ali existentes, podendo assim ser feita uma seleção do melhor tipo de sistema a ser implantado. 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta análises físico-químicas da água do Córrego Borá, recurso hídrico receptor das águas 
pluviais de drenagem urbana, visando assim classificar a qualidade da água conforme a Resolução CONAMA n° 
357/2005 e poder dar subsídios de melhorias aos órgãos competentes pela gestão desta microbacia.  
 
PALAVRAS- CHAVE: Poluição de recurso hídrico urbano, drenagem pluvial e Córrego Borá. 
 

INTRODUÇÃO 
Durante o processo de urbanização, são constatados diversos problemas com relação a instalação da infra-
estrutura básica e a intensificação das existentes. Dentre eles podemos citar, o aumento da impermeabiliza-
ção do solo devido à pavimentação das ruas e calçadas, a ocupação de áreas não contempladas no Plano 
Diretor, até a prestação dos serviços de água e esgoto. Segundo Estatísticas do Século XX, do IBGE 2006, 
a população urbana brasileira passou de 36% em 1950 para 81% em 2000. Esta expansão urbana associa-
da ao crescimento populacional, caracterizada principalmente pela impermeabilização da bacia de drena-
gem, promove profundas alterações no meio ambiente, as quais refletem-se principalmente na deterioração 
da qualidade da água dos recursos hídricos receptores desta carga pluvial. Sendo que a presença de polu-
entes em águas superficiais gera diversos problemas para população e para o meio ambiente, dentre eles 
os fortes odores devido ao excesso da decomposição da matéria orgânica e consequente eutrofização do 
ecossistema aquático local, aumenta a presença de bactérias patogênicas e de vírus, além de sedimentos, 
óleo, graxas e metais pesados, a exemplo do chumbo (Pb), zinco (Zn) e cobre (Cu) (CAMPANA & BERNA-
DESET, 2010. Diante deste cenário, é de extrema relevância o conhecimento da variação da qualidade da 
água desses corpos hídricos receptores do escoamento superficial das águas pluviais, para assim poder 
estabelecer técnicas de separação dos poluentes e aproveitamento dessa água, com isso buscando garan-
tir parte da sustentabilidade ambiental urbana.  
 

METODOLOGIA 
Para elaborar o presente trabalho foi realizado o levantamento bibliográfico referente a drenagem de águas 
pluviais em meio urbano e suas consequências com relação a poluição do recurso hídrico receptor desta 
carga e, posteriormente, foram executadas coletas in loco da água no Córrego Borá e analises em laborató-
rio para averiguar os parâmetros técnicos, e assim classificá-la conforme a Resolução CONAMA n° 
357/2005. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Foi realizado um levantamento bibliográfico a respeito das leis e resoluções atuais no território brasileiro, 
trazendo como resultado a Lei Federal 10.257, de 10 Julho de 2001, na qual estabelece o Estatuto da Cida-
de e a Lei Federal 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, na qual institui a Política Nacional de Recurso Hídricos, e 
com relação as resoluções, destaca-se  a  n° 357 de 17 de Março de 2005, do CONAMA, que dispõe sobre 
a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabele-
ce as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Além disso, Campana & 
Bernadeset 2010, deu embasamento sobre as consequências da drenagem urbana de águas pluviais em 
recurso hídrico.                                     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entende-se que, como medida preventiva a primórdio, é importante que os órgãos competentes pela gestão 
da microbacia façam instalações de separador de água e óleo em pontos estratégicos com objetivo de mi-
nimização dos efeitos dos compostos químicos apolares. Além disso, deve-se realizar atividades socioedu-
cativas no local, afim de demostrar os benefícios da preservação destas áreas em meio urbano. 
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RESUMO 
O sistema de lagoas facultativas aeradas apresenta uma forma de tratamento de esgoto que requer menor área quando 
comparada com as lagoas de estabilização sem aeração (facultativa convencional e anaeróbia). Por meio da instalação 
de aeradores há uma maior introdução de oxigênio na massa líquida, o qual aumenta a disponibilidade para os micror-
ganismos elevando a eficácia (70% a 90%) na remoção de matéria orgânica. Um estudo realizado em uma cidade no 
estado de São Paulo apresenta a possibilidade de remoção de 75% de matéria orgânica se forem instalados aeradores 
roots com difusores de bolhas finas (diâmetro de 90mm) nas lagoas facultativas existentes, diminuindo assim o tempo 
de detenção hidráulico, além de auxiliar na eficácia geral do tratamento. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Saneamento, esgoto, lagoas facultativas, matéria orgânica. 
 

INTRODUÇÃO 
Os sistemas de lagoas de estabilização são utilizados no mundo todo para o tratamento de efluentes. De 
forma geral, são sistemas de fácil construção e operação, baixo custo e possuem eficiência satisfatória na 
remoção de matéria orgânica (SPERLING, 2014). Dentre elas, as lagoas facultativas são as de concepção 
mais simples, dependendo apenas de mecanismos naturais e, assim sendo, são as que necessitam de mai-
or área para uma satisfatória eficiência. Buscando-se reduzir a área para tratamento, surgiram as lagoas 
facultativas aeradas que através da introdução de uma fonte artificial de oxigênio (aeradores), visam melho-
rar a eficiência de tratamento (BRITO, et al. 2015). Desta forma, o presente estudo visa dimensionar um 
sistema de aeração superficial para duas lagoas facultativas já existentes, buscando elevar a eficiência do 
tratamento. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi desenvolvida a partir de dados e informações referentes ao processo de tratamento de esgo-
to sanitário de uma cidade de pequeno à médio porte (90.000 habitantes) no estado de São Paulo. A meto-
dologia dividiu-se em duas grandes áreas: a caracterização da situação atual do sistema de tratamento; e o 
dimensionamento e estudo da nova concepção do sistema de lagoas facultativas.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A estação de tratamento recebe uma vazão de 840 m3/h e é composta de tratamento preliminar seguido de 
dois módulos de lagoas (Módulo 1 e Módulo 2), cada um com três lagoas em série (uma lagoa anaeróbia, 
uma lagoa facultativa e uma lagoa de maturação), sendo que a vazão total se divide igualmente entre os 
dois módulos. Ao entrar nas lagoas facultativas, o efluente apresenta concentração de matéria orgânica de 
104 mg/L e, sabendo-se que o volume de cada lagoa é de 90,5 m3, o tempo de detenção hidráulico (TDH) é 
de 9 dias. Sperling (2014) menciona que o TDH para lagoas facultativas deve estar entre 10 a 45 dias para 
que esses sistemas atinjam eficiência mínima (75%). Desta forma, propõem-se a introdução de aeradores 
tipo roots com difusores de bolhas finas (diâmetro de 90mm) para fornecimento de oxigênio para as lagoas, 
tornando-as em lagoas facultativas aeradas, para as quais o TDH recomendado é de 5 a 10 dias (SPER-
LING, 2014). Sendo a carga orgânica aplicada de 1.047 kg DBO/dia, os aeradores deverão fornecer 392,5 
kgO2/dia, o que corresponde a 1 kg O2/kg DBO removida (somente para a metade da carga orgânica remo-
vida – 392,5 kg DBO removida por dia).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a introdução dos sopradores de ar nas lagoas facultativas é possível assegurar a eficiência de pelo 
menos 75% de remoção de matéria orgânica, uma vez que com o fornecimento de oxigênio haverá maior 
crescimento e atividade microbiana reduzindo o TDH necessário.  
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RESUMO 
Este trabalho teve objetivo de investigar e analisar as estratégias e diferenças entre gerenciamento de resíduos sólidos 
e gestão de resíduos sólidos no setor turístico no Brasil, sendo a primeira com aspectos operacionais, de controle e 
fiscalização, e a segunda com funções de planejamento e definições de diretrizes. Assim, foi observado que a grande 
importância em se trabalhar com esse tema se deve ao fato do Brasil ter um forte setor turístico, porém, ainda com 
muitas irregularidades no saneamento básico, e entre essas os problemas de limpeza urbana.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão, Gerenciamento e Turismo. 
 

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, como o crescimento no setor turístico, a busca por melhor qualidade de vida e momentos 
de lazer tem se tornado frequentes na vida dos brasileiros. Com isso, as cidades turísticas sentem cada vez 
mais a necessidade do planejamento, principalmente em alta temporada em relação ao gerenciamento e a 
gestão de resíduos. A gestão integrada de resíduos sólidos urbanos pode permitir que o turismo se desen-
volva de maneira menos impactante no meio ambiente, contribuindo também para a minimização das difi-
culdades e problemas enfrentados pela população local no manejo das “sobras do turismo”, que podem ser 
entendidas como “impactos negativos que o turismo causa nos destinos turísticos”, tais como: poluição am-
biental, visual, crimes ambientais, dentre outros (ALVAREZ, 2015). 
 

METODOLOGIA 
Foram utilizadas as ferramentas de pesquisa Google Acadêmico, assim como a revisão bibliográfica de 
artigos científicos relacionados ao tema.  
 

DISCUSSÕES 
Os conceitos de gestão e gerenciamento têm significados e funções distintos que devem ser conhecidos e 
entendidos no contexto em que são apresentados.  A gestão de resíduos sólidos possui uma abrangência 
remetente a decisões estratégicas que devem ser tomadas e a uma forma de organização para alcançar tal 
objetivo, incluindo instituições, políticas, instrumentos e métodos. Já o gerenciamento de resíduos sólidos é 
definido como um conjunto de ações que envolvem as esferas tecnológicas e operacionais do problema, no 
planejamento e manejo dos recursos de uma determinada organização (SCHALCH et al., 2002). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entende-se que cada vez mais é sentida a necessidade da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos 
visando o ambiente limpo e também a melhoria da qualidade de vida, pois como há grande geração diária 
de resíduos que são descartados irregularmente, se intensificam os problemas com vetores que trazem 
doenças e consequentemente afetam a saúde pública, além de causar um grande gasto e desperdício de 
recursos econômicos. Verifica-se que investindo em programas adequados de saneamento básico muitos 
problemas poderiam ser minimizados. 
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RESUMO 
O presente estudo visou a elaboração do plano de gerenciamento para resíduos sólidos em uma metalúrgica de médio 
porta na cidade de Mirassol, visto que, nos últimos anos a demanda por o descarte correto de resíduos e melhoramento 
dos processos tem se tornado maior. Os órgãos ambientais exigem o plano e para a indústria se torna essencial para 
organização e limpeza do setor fabril e até mesmo gerando lucros sobre os resíduos produzidos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento, Resíduos Sólidos, Metalúrgica. 

 
INTRODUÇÃO 

As metalúrgicas, tradicionalmente, são responsáveis pela maior produção de resíduos perigosos, segundo 
dados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (ABETRE) o que torna o ramo 
metalúrgico que mais necessita de gerenciamento dos resíduos produzidos (ABETRE, 2008). Dessa forma, 
o presente estudo visou criar procedimentos de gerenciamento para uma metalúrgica de médio porte na 
cidade de Mirassol, com o intuito de atender a Lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos. 
 

METODOLOGIA 
Com base no processo produtivo da fabrica foi elaborado o levantamento de todos resíduos produzidos de 
cada etapa do processo. E os principais resíduos de Classe I e II produzidos foram: 
 

 

RESÍDUO ORIGEM ARMAZ. Qtde/Ano 
Passivo 
(Material 

Armazenado) 
Óxido de ferro 

(Classe I) Chaparia Saco plástico 0,5 ton 3 ton 

EPI (Classe I) Fábrica Bigbags 0,5 ton 2,0 ton 
Tinta Catalisada/ 
Residuos c/tinta / 

Borra de Tinta 
(Classe II A) 

Pintura Bigbag/Tambor 2,0 ton 7 ton 

Sucata Metálica 
(Classe II A) 

Chaparia/ 
Montagem/ Solda/ 

Perfil Soldado / 
Preparação Não 

plano 

Caçambas 480 ton 0 

 
Em fase posterior, foi realizado, junto com o setor de Suprimentos da empresa, o levantamento de preços 
para a venda de sucata recíclavel e sucata metálica. Feita a proposição correta de destinação destes 
resíduos, foram elaboradas as documentações necessárias junto aos órgaos fiscalizadores, como o 
Cadastro Tecnico Federal e os Certificados de Movimentaçãoes de Resíduos.  
 

DISCUSSÕES 
Ao longo do processo de elaboração do plano ocorreram algumas dificuldades em relação a 
conscientização, porém com dialogos diários foi notada melhora gradativa da colaboração dos funcionários. 
Outro aspecto importante foi a regularização junto aos órgaos ambientais, evitando sanções na esfera 
adminsitrativa, civil e criminal. A experiencia mostra que, no setor fabril ainda existem resistência de alguns 
setores na aplicação dos modelos de gerenciamento. Entretanto, para setores que se adequaram, já é 
possivel visualizar melhorias e até geração de renda para a empresa.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados obtidos foram satisfatórios para a gerência, visto que foi obtido lucro com os resíduos 
gerados, e no setor fabril foi possivel observar melhoras na organização e limpeza, além da diminuição de 
acidentes de trabalho, como lesões na região da perna por materiais dispersos no setor.   
 

REFERÊNCIAS 
ABETRE - Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos – Estudo sobre os Aspectos 
Econômicos e Financeiros da Implantação e Operação de Aterros Sanitários - 2008. 
 
 



 

PRESENÇA DE FÁRMACOS EM CORPOS HÍDRICOS: UM ESTUDO DE CASO NA BAÍA DE 
SANTOS, LITORAL PAULISTA 

 
OLIVEIRA, Natalia Martins. Discente do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na Instituição 
de ensino UNILAGO.  
 
SOUZA, Brígida Prieto; MANICA, Mirelly; MATTOS, Carlos Eduardo. Docentes do curso de Enge-
nharia Ambiental e Sanitária na Instituição de ensino UNILAGO. 
 

RESUMO 
Estudos realizados na Baía de Santos, região litorânea do estado de São Paulo, bem como outros estudos, revelam que 
o descarte indiscriminado de microcontaminantes (anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, analgésicos e cocaína) e o 
tratamento ineficiente de esgoto tem afetado sobremaneira a vida marinha, ocasionando alteração hormonal no compor-
tamento de algumas espécies de animais e, em alguns casos, até a morte desses. Além de investimentos em sanea-
mento básico de qualidade, implantando tecnologias de tratamento que sejam capazes de eliminar ou ao menos minimi-
zar os danos desses contaminantes aos recursos hídricos, é necessário que haja conscientização quanto à maneira 
correta de descarte dos fármacos. 
 
PALAVRAS- CHAVE: Poluição hídrica, saneamento, fármacos, cocaína. 
 

INTRODUÇÃO 
A poluição hídrica, que se caracteriza como a mais grave das poluições, ocorre pelo acúmulo de resíduos 
contaminantes nos rios, lagos e oceanos, afetando não somente a água, mas também as espécies fluviais e 
marinhas. Uma das grandes preocupações das organizações comprometidas com a saúde pública e com o 
meio ambiente, como a Organização Mundial da Saúde e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos é a presença de contaminantes emergentes no meio ambiente (HERNANDO et al., 2011). Entre 
esses, destacam-se drogas lícitas e ilícitas, como os fármacos e a cocaína, respectivamente, que em con-
sequência da ineficiente remoção pelos sistemas convencionais de tratamento de água e esgoto, tornam-se 
um problema para a sociedade como um todo (BAKER et al., 2011).   
 

METODOLOGIA 
O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, sendo utilizadas matérias publicadas em 
livros, artigos, resumo expandido, dissertações, teses e sites, com base em estudos ecotoxicológicos reali-
zados por pesquisadores de instituições renomadas. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Foram encontrados anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, analgésicos e até mesmo cocaína em grande 
quantidade nas águas da Baía de Santos, litoral de São Paulo. O monitoramento da água para estudos 
toxicológicos foi feito desde 2014 em cinco pontos próximos ao Emissário Submarino de Santos e foram 
encontrados 32 fármacos; os principais detectados em todas as amostras foram: ibuprofeno, paracetamol, 
diclofenaco, losartan e valsartan, cocaína e seu metabólito benzoilecgonina. Esses elementos estão presen-
tes nas águas devido ao lançamento de esgoto sem tratamento adequado e descarte inadequado dos me-
dicamentos. Segundo Souza et al. (2018) fármacos e desreguladores endócrinos são encontrados em 
águas naturais brasileiras, incluindo em alguns mananciais de abastecimento, também em função da baixa 
cobertura de coleta e tratamento de esgotos no Brasil.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Existem formas para o tratamento e remoção dos contaminantes emergentes da água. Porém, devem ser 
feitos investimentos maiores nas áreas de saneamento no Brasil. Esse tipo de problema ambiental também 
é vivenciado por outros países, onde, pesquisas mostram o quanto os remédios e outras drogas afetam, 
não só a vida aquática, como outros animais que vivem à margem destas áreas expostas. Sendo assim, se 
faz necessário programas de logística reversa de medicamentos, conscientização da população quanto ao 
descarte correto e implantação de tecnologias avançadas de tratamento para remoção desses contaminan-
tes. 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo pesquisar e verificar a eficiência da análise de perdas do tipo bottom-up em siste-
mas de abastecimento público de água potável. Partindo de “baixo para cima”, este método visa determinar as perdas 
de forma qualitativa, mensurando as perdas reais e inferindo as aparentes por meio do balanço hídrico. Tal procedimen-
to deve possibilitar a adoção correta de medidas específicas para cada modalidade, contrastando com os métodos 
tradicionais que permitem apenas uma visão genérica das perdas. Neste artigo o método foi aplicado em um estudo de 
caso na cidade de São José do Rio Preto/SP. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Perdas de água, Vazões mínimas noturnas, bottom-up. 
 

INTRODUÇÃO 
No Brasil ainda existe uma certa cultura de operação e manutenção reativa dos sistemas de abastecimento 
de água, isto é, opera-se o sistema à medida que as necessidades vão se apresentando e as manutenções 
são realizadas conforme os equipamentos vão apresentando problemas (manutenção corretiva). Além dis-
so, é comum o entendimento de que estes problemas são resolvidos com novas estruturas, ou seja, dá-se 
mais importância para o processo de construção do que à recuperação, manutenção e otimização das es-
truturas existentes (FILHO, 2016). É cada vez mais imprescindível que existam indicadores específicos para 
cada tipo de perda, uma vez que as metodologias de combate às perdas reais (vazamentos) são totalmente 
distintas das metodologias para perdas aparentes (fraudes, clandestinas, submedições, etc.) (AESBE, 
2015). O combate às perdas reais demanda a existência de ações preventivas, como o controle de pressão, 
setorizações e criação de distritos de medição e controle (DMC) e também exige que haja uma ação osten-
siva, rápida e direcionada para reduzir o tempo de resposta em relação aos vazamentos existentes. Isso 
significa que a avaliação das perdas reais não pode ser realizada em intervalos longos, mas, idealmente, 
diariamente, tal que, na ocorrência de um vazamento, este seja tão logo percebido e corrigido (ALMEIDA, 
2006). A adoção de análises do tipo bottom-up (de baixo para cima), permitem a correta identificação de um 
tipo de perda e, por consequência, a outra. 
 

METODOLOGIA 
Para a análise do tipo bottom-up foi necessário determinar a Pressão Média do Sistema, o N1 (fator de es-
cala na relação pressão-vazamento da equação empírica de John May) e a vazão mínima noturna. Com 
esses dados, foi possível determinar o FND (Fator Noite-Dia) que tem como função, multiplicado pelo valor 
da vazão mínima noturna, determinar o volume de perdas reais por hora no sistema analisado. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Em 1994, John May estabeleceu um novo conceito para o cálculo do volume perdido em um vazamento 
compreendendo que estes vazamentos podem ter formatos variados e, com exceção nas redes de ferro, 
estes orifícios variam de tamanho conforme a pressão na rede, desenvolvendo, portanto, uma equação 
empírica para expressar este fenômeno. A vazão mínima noturna representa o valor mais próximo de ex-
pressar plenamente a vazão das perdas (sem o consumo humano), e este valor deve ser corrigido pela 
equação de John May a fim de expressar a perda real com suas devidas variações relacionadas à pressão 
do sistema. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que o conhecimento sobre a análise de perdas do tipo bottom-up, permitem aos prestadores de 
serviço de abastecimento público de água potável, uma visão mais aprofundada das perdas, suas caracte-
rísticas e ferramentas específicas de combate. 
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RESUMO 
O aquecimento global é um assunto que constitui tema de controvérsias entre os cientistas, pois, alguns não acreditam 
no aquecimento global antropogênico e outros acreditam que nem existe. O aquecimento global representa o aumento 
da temperatura terrestre gerado pela alta concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de 
carbono. Esses gases são emitidos, principalmente, a partir da queima de combustíveis fósseis, e com o desmatamen-
to este problema é agravado, pois a vegetação presente nas florestas contribui para a regulação da temperatura e 
absorção do excesso de dióxido de carbono na atmosfera. O aumento da temperatura do planeta pode ocasionar 
consequências para o meio ambiente e para a saúde. Sendo assim, práticas como a diminuição do uso de combustí-
veis fósseis, reflorestamento e ampliação da geração de energia limpa, podem ser realizadas para a redução da emis-
são dos gases poluentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Poluição atmosférica, mudanças climáticas, efeito estufa, dióxido de carbono 

 
         INTRODUÇÃO 

O aquecimento global é o processo de alterações da temperatura média terrestre da atmosfera e dos ocea-
nos. Essas mudanças climáticas provêm das altas concentrações de gases do efeito estufa (GEE) na at-
mosfera que bloqueiam os raios solares e os retêm na superfície da Terra. O IPCC (Intergovernamental 
Panel on Climate Change) alega que o aquecimento global seria um problema irreversível e de alta gravida-
de, acarretando várias catástrofes, causadas pelas modificações no clima e na disposição dos elementos e 
recursos naturais. Entretanto, de acordo com alguns cientistas, o aquecimento global não existe, tendo co-
mo justificativa o entendimento que a Terra passa por períodos de esfriamento e aquecimento, sendo um 
processo natural do planeta. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfica 
e análise de estudos de diferentes fontes. Foram utilizados alguns artigos acadêmicos e revistas, divididos 
em aquecimento global, efeito estufa e impactos do aquecimento global na saúde, que foram divulgados no 
período de 2007 a 2018. 
 

DISCUSSÕES 
O aquecimento global apresenta várias controvérsias por conta do confronto entre os cientistas em relação 
a suas causas e existência. O IPCC afirma que o ser humano é o responsável pela alteração do clima do 
planeta e que esta alteração causa graves consequências, como o derretimento das geleiras e o aumento 
do nível do mar. Já alguns cientistas atestam que o aquecimento global é de origem natural proveniente das 
atividades solares. E existem outros que defendem que o aquecimento global não existe e que este seria 
baseado a partir de um conceito que também não existe, não tendo comprovação de sua existência; e em 
contraposição sobre o degelo e o aumento do nível do mar, afirmam que é natural as geleiras estarem der-
retendo sendo um processo de devolução de água para o sistema hidrológico e que o nível do mar tem 
seus ciclos e variações, podendo aumentar minimamente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se assim que a grande maioria dos trabalhos de pesquisa sobre o assunto demonstram que o 
aquecimento global é um problema mundial com graves consequências, e por isso vários acordos como o 
Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris já foram firmados com o objetivo de reduzir os efeitos das mudan-
ças climáticas. Medidas como separar o lixo e encaminhar cada tipo de resíduo para seu destino correto; 
ter sistemas de esgotos eficientes e tratar corretamente resíduos; e controlar a emissão de metano refe-
rente a pecuária, fazendo o tratamento especial para o esterco, auxilia na redução do aquecimento global.  
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RESUMO 
O gerenciamento de Resíduos Sólidos deveria ter como ponto de partida a preocupação com a separação dos tipos de 
materiais de forma a otimizar qualquer processo de tratamento e disposição posterior. Para que este conceito seja efi-
caz se faz necessário o investimento do Poder Público na coleta seletiva e, na outra ponta, a consciência da população 
no sentido de realizar a separação devida já no ambiente domiciliar, comercial ou industrial. A fim de facilitar este pro-
cesso, o presente trabalho se propõe a estudar as tecnologias disponíveis para desenvolver uma solução que faça esta 
seleção de forma automática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lixeira Seletiva, resíduos sólidos, separação de resíduos. 
 

INTRODUÇÃO 
A crescente concentração da população humana em grandes centros urbanos intensifica a produção de 
resíduos sólidos. Já em 2000, segundo o IBGE, 81% da população residia em áreas urbanas, segundo 
PEIXOTO et al. (2005). De acordo com o IBGE (2000) apenas 451 cidades do Brasil possuem o serviço de 
coleta seletiva, o que representa 8,2% dos municípios. Além disso, a falta de consciência da população 
atendida por este serviço atrapalha muito a eficiência do processo, uma vez que este depende da pré-
seleção dos resíduos pelo gerador.  
 

METODOLOGIA 
Uma das formas encontradas para unir a necessidade de uma gestão mais eficiente dos resíduos sólidos e 
a dificuldade da inserção destes hábitos no cotidiano cada vez mais agitado e desorganizado da população 
do século XXI, é criar um dispositivo que execute este trabalho identificando e separando os resíduos gera-
dos. A lixeira seletiva é um projeto que pretende executar esta tarefa, inserindo-se no ambiente e nos hábi-
tos normais da sociedade moderna. 
 

DISCUSSÕES 
A lixeira, antes de ser construída, foi desenhada e projetada com o auxílio do software Sketchup. Foram 
concebidos três modelos: o primeiro foi descartado por conta do seu tamanho elevado. O segundo foi des-
cartado por conta do sistema de triagem que ficou inviável e o terceiro foi escolhido, mas ao longo da cons-
trução alguns problemas foram identificados e o projeto sofreu novas alterações. O quarto modelo foi, então, 
o mais adequado. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após a finalização, foi atingida uma precisão boa na detecção de materiais comuns como garrafas de vidro, 
garrafas plásticas e copos plásticos grandes e papéis brancos e pardos. A precisão para metais ficou exce-
lente e detectou qualquer material testado. Infelizmente, a variedade de produtos é muito grande e seus 
formatos, cores e densidades influenciam muito na precisão dos sensores, sendo que a calibração que al-
cança boa precisão em um tipo, perde precisão em outros. 
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RESUMO 
Este presente trabalho realizou um estudo sobre o corpo hídrico denominado Córrego Borá no município de São Jose 
do Rio Preto-SP a fim de caracterizar as condições físico-químicas da água e classificá-la conforme Resolução CONA-
MA 357/2005 
 
PALAVRAS-CHAVE: Córrego Borá, corpo hídrico, química ambiental.  
 

INTRODUÇÃO 
A canalização do córrego Borá foi necessária para a implantação da infraestrutura urbana como a criação e 
pavimentação da Avenida Juscelino Kubitscheck e Avenida Bady Bassitt, porém tal medida limita o córrego 
no período de chuvas a um determinado volume de escoamento que tem sua situação agravada em virtude 
do aumento do escoamento superficial e a impermeabilização do solo, sendo os impactos visíveis através 
dos fenômenos de enchentes, inundações e alagamentos, provocando o surgimento de contaminação e 
assoreamento do corpo hídrico. A importância da caracterização deste se dá pela necessidade de preserva-
ção dos recursos naturais, para manter a biodiversidade local e assegurar o bem estar da população.  

 
METODOLOGIA 

Para compor o objeto de estudo, foram realizados levantamentos dos recursos hídricos urbanos que inter-
ceptam o município de São José do Rio Preto, sendo escolhido o Córrego Borá por sua localização em pe-
rímetro urbano e pela facilidade de acesso. Posteriormente foi averiguado as legislações ambientais e litera-
turas que tratam de corpos d’água que sofrem influência urbana em seu percurso. Para o estudo do corpo 
hídrico foi realizada análises físico-químicas da água, tendo como parâmetros medidos em campo a tempe-
ratura atmosférica e da água, oxigênio dissolvido e pH, e no laboratório foram medidos a turbidez, conduti-
vidade, alcalinidade total, cloreto e dureza total. 

 
DISCUSSÕES 

De maneira geral, foi possível observar que o córrego evidencia alterações nos parâmetros no decorrer do 
curso de água, indicando possível contaminação nos pontos mais próximos ao centro da cidade. Ainda, nos 
pontos de drenagem de fontes subterrânea de água que deságuam no Córrego, foram obtidos resultados 
dos parâmetros apresentados com alta qualidade de potabilidade e estes se misturam com o corpo hídrico, 
impossibilitando o consumo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo demonstrou que a água do córrego sofre alteração no seu decorrer, assim como o desvio de fonte 
subterrânea de água expressa perca de água potável. Este trabalho serve de estímulo para estudos poste-
riores onde o foco seja a qualidade da água dos recursos hídricos de São José do Rio Preto. 
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RESUMO 
Com o objetivo de aprimorar a segurança de uma rede de computadores, foi desenvolvido no presente trabalho uma 
integração entre o sistema de detecção de intrusão Snort e o sistema operacional de roteador RouterOS. Utilizando dois 
scripts criados na linguagem Python, um do lado cliente e outro do lado servidor, foi possível automatizar a criação de 
regras geradas no módulo firewall do RouterOS se baseando nos alertas gerados pelo Snort.  

PALAVRAS-CHAVE: Firewall, Python, RouterOS, Snort. 

 

INTRODUÇÃO 
De empresas de todos os portes á universidades e órgãos governamentais o uso da Internet se tornou fun-
damental. Diante a importância que a Internet ganhou na nossa sociedade, a segurança se tornou uma 
grande preocupação. (KUROSE, ROSS, 2O15). Aproximadamente, um terço das empresas serão afetadas 
por atividades criminosas digitais. E, estima-se que por volta de metade desses ataques sejam cometidos 
contra pequenas empresas (MORGAN, S. 2016). Uma das ferramentas utilizadas para a segurança de re-
des é o sistema de detecção de intrusão Snort, que é capaz de efetuar a detecção por assinatura e por 
anomalia, análises de tráfego em tempo real, registro de pacotes em redes IP, dentre outras funcionalida-
des. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação que possibilite a criação de regras 
de firewall baseadas nos alertas gerados pelo Snort automaticamente, aplicando diretamente contramedi-
das de segurança em uma rede de computadores. 
 

METODOLOGIA 
O Snort foi configurado para armazenar os logs em arquivos do tipo CSV para facilitar a manipulação por 
parte da aplicação Python cliente. A aplicação ao acessar o arquivo de logs, irá converter os dados para o 
formato JSON que será enviado através de um socket TCP. O lado servidor ao receber JSON irá verificar se 
o alerta já foi transformado em uma regra de firewall em um dispositivo de rede executando RouterOS. Caso 
o alerta não esteja implementado no firewall, o comando apropriado é construído e enviado para o dispositi-
vo com RouterOS via conexão SSH. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A integração entre um sistema de detecção de intrusão e um dispositivo de rede permite que seja feita a 
ação preventiva de mitigação de um ataque em nível de rede. Ainda que existam problemas, como o blo-
queio de usuários legítimos e excesso de regras de firewall, e esses problemas devem ser tratados para 
que a própria operação da rede não cause interrupção indevida de tráfego de dados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É esperado desse projeto que, por meio da automatização das respostas aos alertas gerados pelo IDS via 
regras de firewall, seja possível um aprimoramento da segurança de uma rede utilizando o RouterOS em 
conjunto do IDS Snort. Isso feito sem afetar negativamente o usuário final. 
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RESUMO 
Com o desenvolvimento da computação ubíqua, que inseriu permitiu o controle e configuração remota de dispositivos 
como torradeiras, lâmpadas, entre outros, problemas de segurança digital e da informação começaram a surgir nesse 
novo ambiente de dispositivos. Nesse contexto, este trabalho foi realizado para facilitar o processo de descoberta de 
dispositivos em uma rede residencial ou industrial, por meio de uma varredura em fluxo de pacotes retirados da rede, 
que depois é passado para uma ferramenta que faz a descoberta de dispositivos da internet das coisas a fim de obter 
informações para a proteção da rede. 
 
PALAVRAS-CHAVE: IoT, Privacidade, Segurança, Varredura. 
 

INTRODUÇÃO 
Com demanda das pessoa de se manterem conectadas constantemente, o termo IoT (Internet of Things - 
Internet das Coisas) vem se tornando mais frequente, como se pode observar com o surgimento dos termos 
Wearables, casas inteligentes, carros inteligentes, cidades inteligentes, trânsito inteligente, medicina inteli-
gente e indústria inteligente (AMMAR, RUSSELLO, CRISPO. 2018). Com tais novos dispositivos computa-
cionais que coletam e trafegam dados a todo momento, informações como frequência cardíaca, localização, 
comandos de fechaduras, e voz e vídeo, são transmitidas constantemente. Nesse escopo, surgem proble-
mas segurança da informação e a privacidade dos dados. A atualização desses dispositivos não é cotidiana 
para o usuário, e a indústria não necessariamente provê correções de firmware para tais sistemas (AMMAR, 
RUSSELLO, CRISPO. 2018). Assim, o objetivo desse trabalho é o mapeamento de uma rede local e desco-
berta de dispositivos a fim de avaliar possíveis riscos de segurança, como: portas abertas, serviços, entre 
outras. 
 

METODOLOGIA 
O estudo está sendo mais voltado para dispositivos de smart home. Um dos dispositivos utilizados para 
teste é uma lâmpada YELIGHT da Xiaomi. Os dispositivos possuem diversos protocolos de comunicação, 
como: MQTT, Z-WAVE, ZigBee, 802.11, entre outro. Este estudo se concentra em descobertas de dispositi-
vos em redes 802.11. Foi utilizado o software tshark para coleta de pacotes da rede a ser analisado e usado 
a linguagem Python para o tratamento dos dados e visualização dos resultados. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A internet vem passando por uma nova fase na qual equipamentos, como eletrodomésticos, carros, redes 
de energia, entre outros são capazes de se conectar à internet. Segundo Khan et al. (2012), a internet das 
coisas se utiliza do conceito de computação ubíqua e auxilia sua implementação. Por esses dispositivos se 
comunicarem a todo momento e geralmente transmitirem dados privados, oferecem risco para o usuário. A 
captura e análise de tráfego para descoberta do mapeamento e vulnerabilidades permite que essas falhas 
sejam identificadas e tratadas. 
 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 
O mapeamento de rede e descoberta de vulnerabilidades permite que potenciais problemas que surgiram 
com a adoção de dispositivos conectados sejam minimizados, melhorando a qualidade da segurança e pri-
vacidade de ambientes com dados sensíveis e afetando positivamente a qualidade de vida do indivíduo. 
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RESUMO 
O universo dos jogos atrai cada vez mais pessoas de toda faixa etária, motivadas a encontrar nessa dinâmica, novas 
experiências divertidas, empolgantes e emocionantes para satisfazer o seu momento de entretenimento. Assim, o pre-
sente trabalho científico vem abordar uma modalidade de autogeração de cenários de um jogo eletrônico e todo o traba-
lho que há por de traz da construção do jogo propriamente dito usando conceitos da computação. 
PALAVRAS-CHAVE: Autogeração, programação, jogo, experiências.  
 

INTRODUÇÃO 
A ambientação de jogos digitais é fundamental para a manutenção do interesse do jogador. O modelo de 
desenvolvimento de ambientes estáticos tem o problema de se tornarem previsíveis e não promover o inte-
resse em se jogar novamente o mesmo trecho, afetando a qualidade do produto final. O objetivo desse tra-
balho é a implementação de um jogo no qual os ambientes sejam apresentados dinamicamente ao usuário, 
tornando a sensação do jogo diferente a cada vez que é executado. A arte utilizada, é de autoria dos criado-
res do Artbook Redland que é um trabalho de conclusão de curso dos discentes Bruno Pavão de Oliveira e 
Thiago Lopes da Silva do curso de Design Gráfico da UNESP de Bauru (OLIVEIRA, SILVA, 2018). 

 
METODOLOGIA 

A validação da eficiência da implementação irá utilizar pesquisa com um grupo de usuários a fim de listar 
suas opiniões, buscando entender como a presente modalidade de autogeração de cenário, poderia lhes 
oferecer experiências novas e divertidas, a cada vez que uma nova partida é iniciada. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O desenvolvimento baseia-se no conceito “Metroidvania”, no qual o jogador pode se mover pelo cenário e 
obter itens, desbloqueia seções e enfrenta desafios (RODRIGUEZ, COTTA, LEIVA.2018). A aplicação de 
algoritmos de geração dinâmica de ambientes interativos a fim de manter o interesse do jogador pelo ofere-
cimento de desafios novos em ambientes diferentes mecanicamente definidos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expectativa do trabalho é a de que a cada partida o jogador tenha a sensação de uma nova experiência, 
que irá sempre utilizar o melhor dos jogos em estilo “Metroidvania”. Tudo isso acontecendo de forma sutil e 
natural, oferecendo uma diferente jogabilidade, evitando, portanto, que o jogador sinta-se executando a 
mesma tarefa novamente e mantenha-se interessado. 
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RESUMO 
Uma das maiores dificuldades de um jogo eletrônico é o equilíbrio entre dificuldade e facilidade, permitindo que o jogo 
sempre seja interessante para o jogador. Neste trabalho, estuda-se um modo para a calibração dinâmica de dificuldade 
de acordo com a jogabilidade do usuário, no qual os elementos apresentados no jogo dependem de ações anteriores do 
jogador. 
PALAVRAS-CHAVE: Enigma, experiência, jogo, tempo.  
  

INTRODUÇÃO 
A definição do grau de dificuldade é um desafio na construção de um jogo. Se um jogo for difícil por demais, 
ele fará com que o jogo seja frustrante, por outro lado, se for fácil demais, o jogo será entediante. O equilí-
brio da dificuldade é a melhor forma para oferecer um jogo agradável e chamativo. O objetivo do trabalho 
aqui apresentado é o desenvolvimento de um jogo com desafios de forma escalável, no qual o modo como 
o jogador resolve um problema afeta o modo de interação dele com o jogo. O universo do jogo foi desenvol-
vido em um TCC da UNESP de Bauru pelos autores Bruno Pavão de Oliveira e Thiago Lopes da Silva e 
possui como título do trabalho de artbook “Redland” (OLIVEIRA, SILVA, 2018). 
 

METODOLOGIA 
A validação do desenvolvimento será baseada na avaliação de respostas fornecidas por um grupo de usuá-
rios que avaliará a jogabilidade gerada pelo método implementado, que se divide no tipo e na complexidade 
dos desafios apresentados ao jogador.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para o embasamento teórico, observou-se métodos de aplicação de métodos de balanceamento de dificul-
dade em jogos (HENDRIX et al., 2018), a utilização de tais métodos podem fazer uso de algoritmos de inte-
ligência artificial e permite o tratamento de perfis de jogadores para a adequada seleção de desafios. Esses 
desafios devem realimentar o sistema para que a adaptação se dê durante todo o tempo de jogo, tratando o 
ganho de habilidades, ou dificuldades apresentadas pelo jogador com algum tipo de problema a ser resolvi-
do.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expectativa do trabalho é a de que o jogo desenvolvido seja capaz de adequar a dificuldade dos enigmas 
apresentados de acordo com o desempenho do jogador na resolução desses problemas a fim de manter o 
interesse do individuo no jogo, resultando em uma maior qualidade de entretenimento. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi desenvolver geleias de abacaxi com pimenta dedo de moça e avaliar a sua aceitação utili-
zando os seguintes atributos: sabor/gosto, aparência e consistência bem como a sua frequência de consumo de geleias. 
A preparação da geleia foi realizada no laboratório de Análise Sensorial da União das Faculdades dos Grandes Lagos, 
na cidade de São José do Rio Preto, SP. Os testes de aceitação foram aplicados a um painel de 97 provadores não 
treinados. Constatou-se que a aceitação dos provadores em relação a geleia de abacaxi com pimenta foi excelente, 
com um índice de aceitabilidade geral de 88,77%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Geleia; Abacaxi; Pimenta Dedo de Moça. 

 
INTRODUÇÃO 

As geleias de frutas são alimentos saudáveis e atrativos na alimentação por ser um alimento rico em fibras, 
vitaminas e carboidratos. Ao adicionar a pimenta dedo de moça (Capsicum baccatum var. Pendulum) elas 
adquirem um sabor agridoce que os consumidores estão procurando para acompanhar torradas, carnes, 
aves e peixes (ARAÚJO et al., 2012). O desenvolvimento de novos produtos processados à base de pimen-
tas tem permitido a agregação de valor a esta hortaliça. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma ge-
leia de abacaxi com pimenta dedo de moça e avaliar a sua aceitação utilizando os seguintes atributos: sa-
bor/gosto, aparência e consistência bem como a sua frequência de consumo de geleias. 
 

METODOLOGIA 
Os ingredientes utilizados para o preparo da geleia foram: •suco da fruta abacaxi; açúcar refinado; pimenta 
dedo-de-moça; pectina e sorbato de potássio. Os abacaxis foram descascados e sua polpa foi triturada no 
liquidificador juntamente com uma parte das pimentas. Após batido, o suco foi peneirado e colocado em 
uma panela com metade do açúcar mexendo sempre, verificando a concentração através do pH. Após, 
aproximadamente 15 minutos, adicionou-se o restante do açúcar com a pectina e a outra parte das pimen-
tas. Concentrou-se até ponto de fio ou até atingir 65o Brix. O produto foi armazenado em frascos de vidros e 
posteriormente refrigerado. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSOES 
Pode-se observar que o produto foi bem aceito pelos provadores em relação a todos os atributos. Os resul-
tados mostraram que 57,73% dos provadores, gostaram muitíssimo do sabor da geleia, 59,79% gostaram 
muitíssimo do atributo aparência e, em relação a consistência, 60,82% dos provadores gostaram muitíssi-
mo). Verifica-se que os atributos sabor, aparência e consistência, tiveram excelentes notas, 8,00; 7,90 e 
8,07, respectivamente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constatou-se que a aceitação dos provadores em relação à geleia de abacaxi com pimenta foi excelente. A 
geleia de pimenta com abacaxi se torna, portanto, em mais um produto com tendência a entrar no mercado, 
com boa aceitação do público. 
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RESUMO 
Esse trabalho tem como objetivo, identificar e analisar as etapas do processo de empacotamento, bem como as possí-
veis falhas ocorridas durante o processo, visando a redução das perdas. Para isso, foi realizada uma análise no setor de 
empacotamento em uma usina de açúcar, álcool e energia no interior de SP. Mediante as informações obtidas a partir 
da análise, é possível concluir, que algumas perdas já eram esperadas, porém outras não, as quais podem ser resulta-
do de uma má administração de materiais ou também da desclassificação do açúcar já empacotado por não atender os 
padrões impostos pela qualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: açúcar, embalagens, empacotamento, análise de custos 
 

INTRODUÇÃO 
O ganho de produtividade dentro das empresas há muito se tem discutido. O maior desafio das organiza-
ções na atualidade diz respeito à redução dos custos de produção e principalmente o aumento dos lucros, 
necessários a qualquer organização. Essa situação deve-se principalmente a grande exigência do mercado 
consumidor. A busca pela redução das perdas, ocorridas durante o processo de empacotamento, por inú-
meros motivos, têm sido um dos principais impasses nas indústrias de açúcar. Sendo assim, esse trabalho, 
tem como objetivo, identificar e analisar as etapas do processo de empacotamento, bem como as possíveis 
falhas ocorridas durante o mesmo, visando à redução das perdas. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste trabalho buscou conhecer, analisar, identificar e avaliar quais as perdas e os 
custos no processo de empacotamento em uma usina de açúcar e álcool localizada no interior do estado de 
São Paulo. Para levantamento das possíveis causas da problemática observada na empresa, foram feitas 
visitas para a observação dos processos envolvidos na produção. E os dados obtidos, foram equacionados 
para uma melhor análise. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Os dados colhidos, apontam perdas durante o processo de empacotamento do açúcar amorfo 1kg, em mai-
or quantidade no mês de maio. Partes dessas perdas já são esperadas, pois são inerentes ao próprio pro-
cesso de produção. Outras são derivadas de alguns fatores ligados a má administração durante o processo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mediante as informações obtidas, para que haja uma melhoria nas etapas do processo, é necessário que as 
áreas tenham um controle eficaz e atualizado dos materiais retirados e do saldo não utilizado. 
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RESUMO 
A oxidação lipídica é uma das mais importantes alterações que afetam tanto o óleo vegetal quanto o alimento que os 
contêm. Essa oxidação é acelerada quando os óleos são aquecidos a altas temperaturas, como no processo de fritura. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os óleos de canola, girassol e soja submetidos à fritura por diferentes tem-
pos. Nas análises de Kreis e monitor 3 M todos os óleos não mostraram muita diferença visual, porém, na análise de 
índice de peróxidos foi possível averiguar que, inicialmente, a degradação foi maior no óleo de canola, porém após 
fritura o óleo de soja se destacou com maior índice. Essa degradação possivelmente foi ocasionada, devido à quantida-
de de ácidos graxos insaturados presentes no óleo de soja. Por fim, foi possível confirmar que os óleos quando subme-
tidos à fritura são degradados, em decorrência da composição química. 
 
PALAVRAS-CHAVE: óleos vegetais, reação de kreis, monitor 3 M, índice de peróxidos. 
 

INTRODUÇÃO 
A fritura de alimentos é um dos métodos de cozimento mais antigos. O processo de fritura consiste em in-
troduzir um alimento em um banho de óleo ou gordura que esteja em altas temperaturas (KOH; SURH, 
2015). Este processo é bastante complexo, visto que diversos componentes presentes nos alimentos, po-
dem ser perdidos ou degradados. Além disso, podem acontecer mudanças físicas e químicas no óleo. As-
sim, este trabalho teve como objetivo avaliar a degradação dos óleos de canola, girassol e soja submetidos 
à fritura por diferentes tempos. 
 

METODOLOGIA 
Os óleos foram submetidos à fritura por diferentes tempos (40-60 minutos), colocados em vidros âmbar e 
analisados quanto aos testes rápidos (reação de kreis e monitor de gordura 3 M), além de índice de peróxi-
dos seguindo os métodos oficiais da AOCS (2009). 
 

DISCUSSÕES 
Na análise de Kreis, todos os óleos apresentaram mudanças de cores após o processo de fritura, porém, 
não foi possível identificar o mais degradado, visto que o tempo de fritura foi pequeno, não levando a gran-
des alterações. O mesmo ocorreu na análise do monitor 3 M, que embora tenham ocorrido modificações, 
estas foram semelhantes em todos os óleos, após a fritura, independentemente da composição química. 
Quanto ao índice de peróxidos, inicialmente, o óleo de canola mostrou maior degradação. Com o decorrer 
da fritura, todos os óleos permaneceram com valores dentro do padrão estabelecido pelo Codex Alimenta-
rium Commission (2009), 10 meq/kg, embora o óleo de soja tenha apresentado a maior degradação (9,35 
meq/kg), mesmo tendo sido utilizado por menor tempo, provavelmente por causa do seu perfil de ácidos 
graxos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos resultados obtidos neste trabalho, foi possível confirmar que os óleos vegetais se degradam 
no processo de fritura, dependentemente do tempo. Além disso, a degradação está relacionada com a 
composição química, principalmente o perfil de ácidos graxos. Embora alguns métodos não tenha apresen-
tado resultados diferentes, o óleo de soja mostrou ser o mais degradado, por meio do índice de peróxidos, 
após fritura, devido ser constituído por elevada quantidade de ácidos graxos insaturados. 

 
REFERÊNCIAS 

AOCS. AMERICAN OIL CHEMITS’ SOCIETY (AOCS). Official methods and recommended practices of 
the American Oil Chemists’ Society. 6. ed. Champaing, 2009. 
CODEX ALIMENTARIUM COMMISSION. Codex Stan 210-1999: codex standard for named vegetable oils. 
Rome, 2009. 
KOH, E.; SURH, J. Food types and frying frequency affect the lipid oxidation of deep frying oil for the prepa-
ration of school meals in Korea. Food Chemistry, v. 174, p. 467-472, 2015. 
 



 

AVALIAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS SUBMETIDOS À ELEVADAS TEMPERATURAS 
 

TAVARES, Higor Gabriel; OLIVEIRA, Rafael Ricardo; AQUINO, Renan Alex; FRESNEDA, Bruna 
Toledo; FILHO, Luiz Roberto de Lima; APARECIDO, Marilise Maria, Discentes do Curso de Enge-
nharia de Alimentos- UNILAGO 
 
PEDRO, Maria Angélica Marques; PAZZOTI, Geisa Simplício de Oliveira; VERONEZI, Carolina 
Médici- Docentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO 
 

RESUMO 
Os óleos vegetais são bastante propensos a modificações físico-químicas, devido a sua composição, principalmente 
quando submetidos a processos com elevadas temperaturas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a degradação 
dos óleos de algodão, canola, girassol, palma e soja submetidos à elevadas temperaturas (180-400°C). Em todas as 
análises, o óleo de algodão, mostrou-se mais degradado, embora tenha sido aquecido por uma temperatura mais baixa 
que o óleo de palma. Essa degradação possivelmente foi ocasionada, devido à quantidade de ácido linoleico do óleo de 
algodão. Por fim, foi possível confirmar que os óleos, quando submetidos a processos com elevadas temperaturas, são 
degradados, em decorrência do tempo e temperatura utilizados, devido à composição química dos mesmos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: algodão, canola, girassol, palma, soja, oxidação lipídica. 
 

INTRODUÇÃO 
A aceitação de alimentos processados com elevada temperatura é apreciada por diferentes grupos popula-
cionais, visto que os alimentos adquirem características organolépticas como cor, sabor, odor e textura 
agradáveis. No entanto, este processo pode ocasionar modificações físico-químicas, pois ocorrem reações 
de decomposição termo-oxidativa (HELLÍN; CLAUSELL, 1984). Embora o consumo de óleos vegetais ricos 
em ácidos graxos essenciais promova maiores benefícios ao corpo humano, do ponto de vista tecnológico 
são óleos altamente susceptíveis a degradação oxidativa. Por essas razões, o objetivo do presente trabalho 
foi avaliar a degradação dos óleos de algodão, canola, girassol, palma e soja submetidos a diferentes tem-
pos e temperaturas de aquecimento. 

 
METODOLOGIA 

Os óleos foram submetidos a diferentes tempos e temperaturas de processamento, colocados em vidros 
âmbar e analisados quanto aos testes rápidos (reação de kreis e monitor de gordura 3M), além de índice de 
peróxidos seguindo os métodos oficiais da AOCS (2009). 
 

DISCUSSÕES 
Na análise de Kreis observou-se que todos os óleos apresentaram mudanças de cores, após aquecimento, 
porém, o óleo de algodão mostrou tonalidade marrom escura, indicando maior degradação. Embora, este 
óleo tenha sido submetido a menor temperatura, que o óleo de palma, a oxidação foi maior por ser compos-
to por elevada quantidade de ácidos graxos insaturados. Entretanto o óleo de girassol obteve um nível me-
nor de degradação, possivelmente por ter sido submetido a aquecimento por tempo e temperatura menores. 
O óleo de algodão também foi o que mostrou maior quantidade de ácidos graxos livres, na análise do moni-
tor 3 M, visto que em toda a fita houve alteração de cor quando comparada ao processo inicial, seguido pelo 
óleo de soja que foi aquecido por tempo e temperatura menores. Quanto ao índice de peróxidos com exce-
ção do óleo de algodão, todos iniciaram com valores dentro do estabelecido pelo Codex alimentarius Co-
mission (2009). Após aquecimento, o óleo de algodão também mostrou maior índice de peróxidos, embora 
tenha sido aquecido em menor temperatura que o óleo de palma, possivelmente por ser composto por áci-
dos graxos poli-insaturados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por meio dos resultados obtidos neste trabalho, foi possível confirmar que os óleos vegetais se degradam 
devido à oxidação térmica, dependentemente do tempo e temperatura de exposição, além disso, a degra-
dação está relacionada com a composição química.  
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RESUMO 

Esse trabalho teve como objetivo a criação de uma Geleia funcional de morango e hibisco adoçada com xilitol. A fruta 
foi escolhida devido a sua aceitabilidade, sabor, aroma e coloração, além de suas propriedades nutricionais como as 
vitaminas, minerais e nutrientes para uma dieta balanceada. Outro ingrediente com características funcionais utilizado 
no estudo é o hibisco, que também contém propriedades muito importantes à saúde e exerceu o papel de conservante 
da geleia. Nesse contexto, o xilitol foi adicionado como adoçante, podendo ser consumido por diabéticos e é um 
ingrediente preventivo contra outras doenças.  
 
PALAVRAS-CHAVE: geleia, morango, funcional 
 

INTRODUÇÃO 
As frutas são de suma importância e desempenham um papel fundamental em nossa alimentação e 
atualmente, um dos maiores produtores mundiais de frutas é o Brasil e uma das melhores alternativas para 
o aproveitamento econômico desta produção é a industrialização na forma de compotas e geléias (MOTA, 
2006). O morango vem ganhando importância devido ao sabor e as propriedades nutricionais do fruto, tanto 
no melhoramento da saúde, quanto na produção comercial, além disso, o mesmo se encaixa em uma dieta 
equilibrada e balanceada, pois são importantes fontes de vitaminas, minerais e nutrientes indispensáveis 
para uma alimentação saudável. O xilitol é um adoçante natural que provêm de madeiras, frutos, vegetais, e 
micro-organismos, normalmente presente no organismo humano. Perfeitamente capaz de substituir a 
sacarose, é tolerado por diabéticos e têm várias aplicações clínicas (FANI, 2018). O hisbisco tem muitas 
propriedades favoráveis àsaúde dos consumidores como, a ação antioxidante, tratamento de hipertensão 
arterial, diminuição dos níveis de lipídios totais e colesterol, bem como para tratamento de desordem 
gastrointestinal e infecções hepáticas (SILVA et al., 2016). 
 

METODOLOGIA 
A análise sensorial foi feita no em uma sexta-fera, uma área da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
(Unilago), onde julgadores aleatórios provavam o alimento em teste e preenchiam a ficha de avalição 
sensorial de escala hedônica, classificando o produto de acordo com os parâmetros e sua análise. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
As frutas são de suma importância para a alimentação, desempenhando um papel fundamental na saúde 
humana. Os alimentos funcionais amplificam as propriedades nutricionais dos alimentos, podendo ajudar 
na prevenção de doenças.  No formato de geleia, com adição de hibisco, uma planta medicinal e xilitol, um 
adoçante natural, o pruduto obteve grande repercussão sensorial. Demonstrando maior número de 
provadoores do sexo feminino, entre 19 e 36 anos, que periodicamente consomem geleia. A análise do 
produto para os parâmetros cor, sabor/gosto, textura, obtiveram as médias de avaliação da escala 
hedônica (1 a 9) de 8,6, 8,3, 8,3, respectivamente. Garantindo assim, um índice de aceitabilidade (IA) de 
94%.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se, portanto que, a geleia funcional de morango e hibisco adoçada com xilitol, teve aceitação 
comprovada. A combinação entre os ingredientes não gerou desconfortos na maior parte dos julgadores 
durante a análise, fazendo com que os parâmetros julgados tivessem um nível alto na escala hedônica. 
Considerando assim, um produto de características sensoriais aceitáveis contendo a benefícios à saúde. 
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RESUMO 
O Leite de cabra é considerado mais fácil de ser digerido que o leite obtido á partir da vaca graça aos fatos da bebida 
possuir glóbulos de gorduras menores que o de leite de vaca. O Objetivo do trabalho foi fabricar queijo misto cremoso 
de leite de vaca e cabra com especiarias e realizar sua análise sensorial e o índice de aceitabilidade do produto final. 
Através dos resultados obtidos pode-se concluir que a amostra foi bem aceita entre provadores, o qual recebeu 
proposta de compra dos provadores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Queijo, especiarias, análise sensorial. 
 

INTRODUÇÃO 
 O Leite é uma das melhores fontes de cálcio disponível. Por isso, este alimento é essencial para a saúde 
dos ossos e dentes e seu consumo irá prevenir a osteoporose. Além disso, a bebida pode contribuir para a 
perda de peso, proporcionar bem-estar e ainda prevenir o diabetes tipo 2. O alimento é um aliado de quem 
pratica exercícios e é especialmente necessário na infância e adolescência, mas importante até a terceira 
idade (VIANA, 2019). Hoje em dia, o leite de vaca não e a única opção de leite que temos para consumir. 
Existe o leite de soja, o leite de amêndoas, o leite de chia, o leite de coco e tantas outras variações de bebi-
das. Entre elas , encontra-se também o leite de cabra, que a pesar de não ser popular no mundo ocidental , 
pode surpreender por conta das vantagens que traz. O Leite de cabra é considerado mais fácil de ser dige-
rido que o leite obtido á partir da vaca graça aos fatos da bebida possuir glóbulos de gorduras menores que 
o de leite de vaca. Além disso, quando atinge a região do estomago, as proteínas do leite de cabra formam 
uma coalhada mais macia que a do leite de vaca, o que ajuda o organismo a digerir com menos irritação do 
que o leite de vaca (QUADROS, 2007). 
 

METODOLOGIA 
Utilizou-se o método de análise sensorial, para a validação do produto em provadores não treinados da 
União das Faculdades dos Grandes Lagos, os mesmos analisando os parâmetro de cor, aroma e sabor 
utilizando a  escala hedônica de nove ponto (1 para desgostei muitíssimo a 9 para gostei muitíssimo). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
 Através da análise dos resultados do teste de aceitação, observou-se que houve diferença em relação aos 
parâmetros analisados atributos como aroma e sabor tiveram uma alta aceitação enquanto ao parâmetro de 
cor teve uma baixa aceitação. Os principais motivos citados por alguns consumidores para explicar a nota 
baixa em relação ao parâmetro de cor foi o fato dele possuir uma cor esverdeada o que não agradou os 
panelistas, a cor deve-se ao fato de o queijo possuir em sua composição a cúrcuma que possui uma colora-
ção esverdeada, por isso a tonalidade da cor. Dos 100 provadores que responderam à questão sobre fre-
quência de consumo, 49% dos participantes sempre consomem, 39% às vezes consomem e 12% não con-
somem queijo, Em relação a intenção de compra, verifica-se que 64% dos provadores comprariam, 26% 
talvez comprariam e 10% não comprariam.  
 
                                                                                   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Os Índices de Aceitabilidade (IA) verificados para a amostra do queijo misto cremoso foram significativos em 
relação aos atributos de sabor e aroma, já para o parâmetro de cor não foi aceito entre os provadores. Atra-
vés dos resultados obtidos pode-se concluir que a amostra foi bem aceita entre provadores, o qual recebeu 
proposta de compra dos provadores.  
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo, o desenvolvimento e avaliação sensorial dos biscoitos amanteigados de pimen-
ta com gotas de chocolate e de queijo com goiabada, que podem ser consumidos a qualquer momento do dia, desde o 
café da manhã ou até mesmo para levar na bolsa, pois está disponível em embalagens maiores e individuais. O teste de 
aceitação geral foi aplicado para 80 provadores não treinados. As notas médias foram de 7,0 a 7,5 para os atributos cor, 
aroma, sabor e textura. Em relação à intenção de compra (certamente comprariam o produto) foi maior em relação em 
relação ao Biscoito Amanteigado de Queijo com Goiabada (89%) quando comparado ao Biscoito Amanteigado de Pi-
menta com Gotas de Chocolate (55%), podendo ser incluído na mesa do consumidor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Biscoito Amanteigado, pimenta, goiabada, aceitação. 
 

INTRODUÇÃO 
O alimento, independente da cultura e da época vivida pelo homem, é um fator essencial para manutenção 
da saúde humana (ARAUJO, 2001). Biscoito é o produto obtido pelo amassamento e cozimento convenien-
te de massa preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não é outras substâncias alimentí-
cias. Os ingredientes usados na elaboração de biscoitos afetam grandemente a sua qualidade (MORAES et 
al.,2010). O presente trabalho tem como objetivo, o desenvolvimento e avaliação sensorial dos biscoitos 
amanteigados de pimenta com gotas de chocolate e de queijo com goiabada, que podem ser consumidos a 
qualquer momento do dia, desde o café da manhã ou até mesmo para levar na bolsa, pois está disponível 
em embalagens maiores e individuais. É um produto leve, saboroso, prático e que derrete na boca. 
 

METODOLOGIA 
Para preparação do biscoito amanteigado de pimenta com gotas de chocolate, utilizaram-se gemas, marga-
rina, amido de milho, açúcar, pimenta dedo de moça e gotas de chocolate ao leite. Foram misturados a 
margarina, o açúcar, gemas e amido de milho até o obter uma massa uniforme. Depois de homogeneizado, 
em uma receita adicionou-se a pimenta dedo de moça picada e as gotas de chocolate e na outra, adicionou-
se queijo ralado e goiabada (recheio). Logo após, foram modelados os biscoitos e colocados para assar. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Em relação à cor, sabor, aroma e textura, o índice de aceitabilidade dos biscoitos amanteigados foi ótimo, 
variando de 77,77 a 83,33%. Em relação à intenção de compra dos Biscoitos Amanteigados de Pimenta 
com Gotas de Chocolate, 55% certamente comprariam, 27% talvez comprariam, 5% não sabem se compra-
riam e 13% não comprariam. Já em relação à intenção de compra dos Biscoitos Amanteigados de Queijo 
com Goiabada, 89% certamente comprariam, 9% talvez comprariam, 1% não sabem se comprariam e 1% 
não comprariam. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante dos resultados obtidos no presente trabalho, constatou-se que a aceitação dos provadores em rela-
ção aos Biscoitos Amanteigados foi ótima variando de 77,77% a 83,33% e a intenção de compra (certamen-
te comprariam o produto) foi maior em relação em relação ao Biscoito Amanteigado de Queijo com Goiaba-
da (89%). De acordo com os resultados obtidos, a produção dos Biscoitos Amanteigados torna-se viável, 
podendo ser incluído á mesa do consumidor, um produto saboroso para o consumo diário.  
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RESUMO 
O desenvolvimento dos palitinhos salgados teve como objetivo principal, agradar o consumidor, oferecendo um snack 
inovador e saudável que visa atingir tanto o público consumidor que se preocupa com uma alimentação mais saudável, 
quanto àquele que vive na correria e não consegue se alimentar tão bem, além de ser um produto saboroso, crocante e 
prático. O teste de aceitação geral foi aplicado para 83 provadores não treinados, na faculdade Unilago. As notas mé-
dias foram de 7,3 para os atributos sabor e textura e 7,6 para a cor. Em relação à intenção de compra, 54% dos prova-
dores certamente comprariam 45% talvez comprassem e somente 1% não compraria. Diante dos resultados obtidos no 
presente trabalho, constatou-se que houve uma ótima aceitação dos provadores em relação aos palitinhos salgados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Palitinhos, cenoura, couve e beterraba 
 

INTRODUÇÃO 
Em uma economia globalizada, onde as empresas estão cada vez mais competitivas a capacidade de intro-
duzir no mercado novos produtos, com conteúdo tecnológico e garantindo sua qualidade, com baixo custo e 
distribuição eficiente, procurando atender todas as exigências dos consumidores, garante o seu sucesso 
econômico, dando um passo a frente das demais empresas. (FARIA et al., 2008). O objetivo deste trabalho 
foi desenvolver um biscoito do tipo “palitinho” utilizando como ingredientes, as hortaliças: cenoura, beterraba 
e couve e verificar sua aceitação e intenção de compra. 
 

METODOLOGIA 
O processo de preparo dos palitinhos salgados envolveu os seguintes procedimentos: mistura dos ingredi-
entes (farinha de trigo, açúcar refinado, leite em pó, sal, fermento biológico, fermento químico, margarina, 
queijo parmesão ralado e água gelada) com os vegetais triturados (cenoura, beterraba e couve); formação 
dos palitinhos vegetais torcidos; cozimento; resfriamento; empacotamento e armazenagem. O teste de acei-
tação geral foi aplicado a 83 provadores não treinados no pátio da faculdade União dos Grandes Lagos 
(UNILAGO), em São José do Rio Preto – SP. Os provadores registraram suas notas em fichas com escala 
hedônica estruturada de 9 pontos, sendo os extremos 1. Desgostei muitíssimo e 9. Gostei muitíssimo. A 
avaliação incluiu os seguintes atributos sensoriais: cor, sabor e textura. A ficha também continha a frequên-
cia de consumo de produtos com vegetais e a intenção de compra. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSOES 
O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para os palitinhos de couve, cenoura e beterraba foi significativo, 
com uma excelente aceitabilidade, variando entre 78% a 89%, em cada atributo avaliado, considerando a 
repercussão favorável quando ≥ 70%, segundo BISPO et al. (2004). Verifica-se uma maior aceitação em 
relação ao palitinho de cenoura em todos os atributos (89%). Em relação à intenção de compra, 54% certa-
mente comprariam, 45% talvez comprariam e somente 1% não comprariam. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constatou-se que houve uma ótima aceitação dos provadores em relação aos palitinhos salgados, podendo 
incluir na alimentação do consumidor. O sabor mais aprovado foi o de cenoura, possuindo um Índice de 
Aceitabilidade igual a 89% em todos os atributos. 
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RESUMO 
A trufa é um produto constituído por massa de chocolate ou por um núcleo formado de recheios diversos, recobertos por 
uma camada de chocolate. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma trufa de chocolate diet com castanha de caju 
recheada com geleia diet de damasco e verificar a aceitação e a intenção de compra. O Índice de Aceitabilidade Geral 
verificado para a trufa foi significativo (93,4%). Verificou-se que os atributos doçura. sabor e textura, tiveram excelentes 
notas, 8,28; 8,39 e 8,56, respectivamente. Em relação à intenção de compra, 92,10% certamente comprariam, 6,58% 
talvez comprassem e somente 1,32% não comprariam. Através da análise do produto, pode-se afirmar que os consumi-
dores estão reduzindo açúcares do seu cotidiano, mudando seu paladar e optando por uma alimentação mais saudável. 
A trufa em especial, obteve altos níveis de intenção de compra, podendo nesta análise ser considerado como um produ-
to de grande potencial de mercado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Trufa, chocolate diet, geleia de damasco diet. 

 
INTRODUÇÃO 

Diversos tipos de recheios são utilizados no preparo de bombons e trufas, como cremes, licores, fondant, 
geleias e frutas secas misturadas à massa do chocolate. As frutas, quando utilizadas como recheios de 
bombons ou trufas, podem ser cristalizadas e cobertas de chocolate, podem estar na forma de geleia de 
fruta ou recheios de fruta com consistência cremosa (SOLER; QUEIROZ; VEIGA, 1996). O objetivo deste 
trabalho foi desenvolver uma trufa de chocolate diet com castanha de caju recheada com geleia diet de 
damasco e verificar a aceitação e a intenção de compra. 
 

METODOLOGIA 
Para preparação da trufa diet, utilizou-se Cobertura fracionada sabor chocolate ao leite, sem adição de açú-
cares, já temperada; castanha de caju; Geleia de damasco zero adição de açúcares. Inicialmente, triturou-
se a castanha de caju. Para o derretimento do chocolate, utilizou-se o micro-ondas em potência média e, 
depois de derretido o chocolate, colocou-se a castanha triturada. Depois de colocado na fôrma, o chocolate 
foi levado à geladeira, O recheio foi depositado nas “casquinhas” a baixas temperaturas e logo depois, as 
trufas foram fechadas com chocolate. O teste de aceitação geral foi aplicado a um painel de 76 provadores 
não treinados. A avaliação incluiu os seguintes atributos sensoriais: sabor/gosto, textura/crocância e doçura. 
A ficha também continha a frequência de consumo de trufas e a intenção de compra. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSOES 
O Índice de Aceitabilidade Geral verificado para a trufa foi significativo (93,4%), considerando uma reper-
cussão favorável quando o IA ≥ 70 %, segundo Dutcosky (2011). Os atributos doçura. sabor e textura, tive-
ram excelentes notas, 8,28; 8,39 e 8,56, respectivamente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em relação à intenção de compra, 92,10% certamente comprariam, 6,58% talvez comprassem e somente 
1,32% não comprariam, mesmo sem adição de açúcares Observou-se também que, produtos diet não se 
aplicam somente para dietéticos e sim, podem ser incluídos á mesa de todos consumidores. 
 

REFERÊNCIAS 
DUTCOSKY, S. D. Análise Sensorial de Alimentos. 2ª Ed. Curitiba: Editora Champagnat, 2011. 

SOLER, M. P.; QUEIROZ, M. B.; VEIGA, P. G. Desenvolvimento do recheio para bombons utilizando frutas 
tropicais. Coletânea do Instituto de Tecnologia de Alimentos, v. 26, p. 119-126, 1996. 

 
 
 
 



 

EXTRAÇÃO DE BIOCOMBUSTIVEL DA BORRA DE CAFÉ 

LOURENÇO, Aline de Souza- Discente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO 
 
BUENO, Silvia Messias - Docente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO 
 
 

RESUMO 
Biocombustível é o combustível elaborado a partir da transformação de diferentes materiais orgânicos disponíveis de 
uma maneira renovável, para a sua produção pode-se utilizar diferentes matérias-primas, como: óleos naturais; gordura 
animal; resíduos industriais;  óleos reciclados, entre outros. A borra é o resíduo sólido gerado após a extração dos com-
postos solúveis do café torrado e  este contém óleos essenciais. O óleo essencial é extraído da borra de café por meio 
da utilização de etanol como solvente, e após a extração, o óleo é posto em contato com um catalisador alcalino, que 
realiza uma reação de transesterificação com a qual se obtém o biodiesel. Este trabalho teve como objetivo estudar a 
utilização da borra de café para extração de biocombustível, através do processo de extração sólido-líquido como alter-
nativa para a utilização de resíduos e preservação do meio ambiente. A utilização da borra de café como fonte de biodi-
esel é uma alternativa para a agroindustria pois este resíduo é toxico ao meio ambiente além desta também ser utilizada 
como fonte de energia na propria industria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Café, Biocombustivel, Extração  
 

INTRODUÇÃO 
Diferentes biocombustíveis podem ser obtidos de diferentes matérias-primas através de diferentes 
processos térmicos, químicos e bioquímicos (BALAT & BALT, 2009). A busca por fontes renováveis e menos 
ofensivas ao meio ambiente aliado a implementação das tecnologias chamadas de “produção mais limpa” 
incentivaram as pesquisas de produção de biodiesel a partir de um resíduo industrial, como a borra de café. 
Este trabalho teve como objetivo estudar a utilização da borra de café para extração de biocombustível, 
através do processo de extração sólido-líquido como alternativa para a utilização de resíduos e preservação 
do meio ambiente.  
 

METODOLOGIA 
Realizou-se um estudo teórico através de revisão da literatura sobre a utilização da borra de café na produ-
ção de biocombustível. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A geração de resíduos e subprodutos é inerente à qualquer setor produtivo. A borra do café é o resíduo 
sólido gerado após a extração dos compostos solúveis do café torrado, a borra contém óleos essenciais que 
são extraídos por meio da utilização de etanol como solvente, e após a extração, o óleo é posto em contato 
com um catalisador alcalino, realiza-se uma reação de transesterificação na a qual se obtém o biodiesel. As 
características dos ácidos graxos do óleo essencial do café são semelhantes aos da soja (SANTOS, 2011). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O mercado de biocombustíveis é extremamente promissor, o que impulsiona o desenvolvimento de novos 
processos e tecnologias. A diversidade de matérias-primas renováveis e o aproveitamento de resíduos para 
a produção de biocombustíveis, com as novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, fazem com que o 
futuro desta fonte de energia renovável esteja garantido. A utilização da borra de café como fonte de biodi-
esel é uma alternativa para a agroindustria pois este resíduo é toxico ao meio ambiente além desta também 
ser utilizada como fonte de energia na propria industria. 
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RESUMO 
A competitividade mundial vem aumentando, significativamente, a cada dia. Assim, as empresas buscam melhoria con-
tínua em seus processos, produtos e serviços para oferecer qualidade com baixo custo e se tornarem mais competitiva 
assumindo posição de liderança em seus mercados. Para tanto é imprescindível o emprego de sistemas que garantam 
a qualidade na cadeia produtiva. O incremento da qualidade nas indústrias têm sido alcançada por meio da implemen-
tação de ferramentas como os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP). O objetivo deste trabalho foi a implan-
tação dos Procedimentos Operacionais Padronizados em uma indústria sucroalcoleira, para garantir a segurança e 
melhoria continua do seu processo, proporcionando produtos seguros e clientes satisfeitos. Para realizar a implantação, 
toda a equipe da indústria foi envolvida nas adaptações necessárias para melhorar o processo. Após as correções e 
mudanças, conclui-se que o trabalho trouxe muitos benefícios para empresa garantindo um produto final com qualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: POP, Industria, Sucroalcoleira 
 

INTRODUÇÃO 
O POP (Procedimento Operacional Padronizado) é um documento que visa manter determinado processo 
em funcionamento através da padronização de atividades e minimização de ocorrências de desvios na exe-
cução das mesmas. É escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de 
operações rotineiras e específicas (BRASIL, 2004). O objetivo deste trabalho foi a implantação dos Proce-
dimentos Operacionais Padronizados em uma indústria sucroalcoleira, para garantir a segurança e melhoria 
continua do seu processo, proporcionando produtos seguros e clientes satisfeitos. 
 

METODOLOGIA 
Toda a equipe da indústria foi envolvida nas mudanças e adaptações necessárias para a melhoria de todo o 
processo. A elaboração dos POPs fundamentou-se basicamente em fazer o mapeamento de um processo 
específico, contemplando todos os passos para a realização deste e analisando cada passo a fim de verifi-
car qual é mais eficiente. Após a elaboração dos POPs os interessados analisaram se todos os itens esta-
vam de acordo com a realidade praticada na industria. Algumas alterações, que acordavam também com a 
legislação, foram feitas. Finalizada a revisão foi realizado o treinamento de todos os funcionários na indús-
tria, no treinamento foram apresentadas algumas definições, legislações, métodos de prevenção a aciden-
tes e maneira correta de executar a atividade descrita.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
De acordo com os resultados obtidos, realizou-se a padronização de que todos os colaboradores deverão 
participar  dos treinamentos e a revisão dos manuais implementados deverão ser feitas uma vez por ano, 
com o intuito de identificar rapidamente as não conformidades e serem regularizadas proporcionando uma 
melhoria contínua em toda indústria, contando com o comprometimento de toda equipe visando sempre o 
crescimento da qualidade do produto final. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o desenvolvimento do presente trabalho, podemos concluir que a implantação dos Procedimentos 
Operacionais Padronizados obteve um ótimo resultado atingindo todos os objetivos requeridos, em indús-
trias de alimentos é de extrema importância seguir legislação vigente e manter os padrões, pois trazem 
muitos benefícios desde a imagem da empresa, ambiente de trabalho agradável, melhorias nas vendas, 
limpeza e organização. Assim podemos garantir a produção de alimentos de qualidade e seguro. 
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RESUMO 
Bolo é um alimento à base de massa de farinha, geralmente doce e cozido no forno. Os bolos são um dos componentes 
principais das festas, como as de aniversário e casamento, por vezes ornamentados artisticamente e ocupando o lugar 
central da mesa. Este trabalho teve como objetivo realizar a análise sensorial de diferentes bolos fabricados com:  alfar-
roba, cacau, chocolate e achocolatado, todos em pó e realizar a análise sensorial e o teste de preferência entre as dife-
rentes formulações. Através dos resultados obtidos pode-se concluir pela análise sensorial que a amostra com chocola-
te em pó apresentou maior preferencia em relação às outras amostras testadas. A alfarroba por não ter um sabor muito 
caracteristico teve menor indice. Apesar da alfarroba ter apresentado o menor indice de preferência, esta possui vanta-
gens sobre o cacau pois, apresenta menos calorias e não tem cafeína e nem teobromina. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bolo, Análise Sensorial, Comparação  
 

INTRODUÇÃO 
Segundo Moscatto et al., (2004) o bolo tem grande aceitação no mercado consumidor devido às suas 
características reológicas sendo um dos produtos de panificação, que adquiriu crescente importância no que 
se refere ao consumo e à comercialização no Brasil, principalmente, devido ao desenvolvimento técnico que 
possibilitou mudanças nas indústrias, as quais passaram da pequena à grande escala. Varios sabores de 
bolos são produzidos industrialmente e entre eles se destaca do de chocolate produzido com cacau e 
achocolatados. O uso de alfarroba em pó como substituta do cacau na formulação de bolos é uma 
alternativa para pessoas com alergia ao cacau. Este trabalho teve como objetivo realizar a análise sensorial 
de diferentes bolos fabricados com:  alfarroba, cacau, chocolate e achocolatado, todos em pó e realizar a 
análise sensorial e o teste de preferência entre as diferentes formulações. 
 

METODOLOGIA 
Foram preparadas quatro bolos diferentes onde cada massa continha um dos item listados: alfarroba em pó, 
cacau em pó, chocolate em pó e achocolatado em pó. A avaliação sensorial das amostras de cada bolo foi 
realizada utilizando a escala hedonia de 9 pontos que vai de 1 (desgostei muitíssimo) a 9 (gostei muitíssi-
mo) para descrever cor, sabor e textura, também foi realizada a análise de preferência. Participaram das 
análises 60 provadores não treinados entre homens e mulheres com idade entre 18 e 60 anos.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

O bolo preparado com alfarroba apresentou um indice de aceitabilidade abaixo de 70% no quesito sabor, 
este resultado pode-se ser atribuido ao fato de que o seu sabor não é tão rico quanto o chocolate escuro 
mas assemelha-se a leite com chocolate. Em relação à preferência das amostras dos bolos, pode-se obser-
var o predominio da amostra preparada com chocolate em pó (49%). Com relação as amostras, cacau em 
pó (15%) e alfarroba (11%), estes apresentaram baixos indices indicando que os provadores possuem uma 
maior preferência em relação ao sabor característico do chocolate em pó. Já a amostra preparada com 
achocolatado em pó, 25% dos provadores aprovaram, este resultado pode estar relacionado também a 
formulação do achocolatado. Apesar da alfarroba ter apresentado o menor indice de preferência, esta pos-
sui vantagens sobre o cacau pois, apresenta menos calorias e não tem cafeína e nem teobromina. Dos 60 
provadores que responderam à questão sobre Frequência de Consumo, apenas 1,67% nunca consomem 
bolo de chocolate. Mostrando assim a preferência pelo bolo sabor chocolate. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através dos resultados obtidos pode-se concluir pela análise sensorial que a amostra com chocolate em pó 
apresentou maior preferencia em relação as outras amostras testadas. A alfarroba por não ter um sabor 
muito caracteristico teve menor indice.  
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RESUMO 
Estudiosos apontam a alfarroba como um bom substituto do cacau na produção de alimentos, já que a alfarroba apre-
senta cor e aroma similares aos do cacau e tem sido aceita em produtos que utilizam a alfarroba em pó, como biscoitos, 
massas, sobremesas e bebidas lácteas. O objetivo deste estudo foi realizar uma análise sensorial comparativa de dois 
tipos de “chocolates” comerciais, alfarroba e ao leite, em relação aos atributos sabor, textura e doçura, verificando tam-
bém a preferência entre eles. As notas médias do chocolate ao leite variam de 7,86 a 8,09, já para a alfarroba, as notas 
médias variaram de 5,72 a 6,90 para os atributos sabor, textura e doçura. Em relação à preferência, 89,66% dos prova-
dores optaram pela amostra de chocolate ao leite, demonstrando que os consumidores ainda não se adaptaram ao 
sabor da alfarroba comparando-se com o chocolate ao leite. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Chocolate ao leite; alfarroba em barra; análise sensorial. 
 

INTRODUÇÃO 
O chocolate é produzido a partir da mistura de derivados de cacau, massa ou liquor de cacau, cacau em pó 
e ou manteiga de cacau e outros ingredientes, como açúcar, leite em pó, lecitina de soja, essências e, em 
alguns casos, conservantes. A fim de diminuir consequências relacionadas ao alto consumo de açúcares e 
lipídeos, contudo sem perder os benefícios sentidos com o consumo do chocolate, algumas indústrias ali-
mentícias têm apostado em um substituto do cacau: a alfarroba (Ceratonia siliqua), fruto que apresenta cor 
e aroma similares ao chocolate (CAROB HOUSE, 2019), e o qual já é consumido sob a forma de doces e de 
bebida em muitos países árabes (CASSANEGO, 2013). O objetivo deste estudo foi realizar uma análise 
sensorial comparativa de dois tipos de “chocolates” comerciais, alfarroba em barra e chocolate ao leite em 
relação aos atributos sabor, textura e doçura, verificando também a preferência entre eles. 
 

METODOLOGIA 
Os “chocolates” (ao leite e alfarroba) foram adquiridos em um supermercado local na cidade de São José do 
Rio Preto-SP. Os “chocolates” foram submetidos à análise sensorial para avaliação dos atributos: sabor, 
textura e doçura, utilizando a escala hedônica de 9 pontos com julgadores não treinados da União das Fa-
culdades dos Grandes Lagos- UNILAGO. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSOES 
No total, teve-se a participação de 58 provadores que responderam corretamente as solicitações da ficha de 
análise sensorial. Em relação à preferência entre as amostras, 10,34 % optaram pela alfarroba em barras e 
89,66 % pelo chocolate ao leite. O chocolate ao leite mostrou uma boa aceitabilidade, com IA variando entre 
87,33 % a 89,89%, em cada atributo avaliado. Para a alfarroba em barras, apenas o atributo textura foi con-
siderado aceito, com 76,67%. Tanto o sabor quanto a doçura, 63,56% e 67,44% respectivamente, apresen-
taram o IA inferior a 70 %, portanto, foram considerados não aceitos pelos provadores. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em relação à preferência, 89,66% dos provadores optaram pela amostra de chocolate ao leite. A alfarroba 
contém elevados valores de taninos, o que pode causar adstringência, tal fato limita o uso do fruto em pro-
dutos alimentícios, e pode ter sido uma das causas da menor aceitação.  
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RESUMO 
Diferente dos sorvetes industrializados, o gelato italiano se refere a um produto fresco, produzido com ingredientes e 
frutas in natura. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise sensorial comparativa de sorvete de massa industriali-
zado e gelato italiano artesanal, sabor brigadeiro em relação aos atributos sabor/gosto, cor e textura, verificando tam-
bém a preferência entre eles e a frequência de consumo de sorvetes. O sorvete de brigadeiro industrializado foi adquiri-
do em um supermercado local na cidade de São José do Rio Preto e o gelato italiano no sabor brigadeiro foi adquirido 
em uma tradicional gelateria da cidade de São José do Rio Preto. A análise sensorial foi realizada com 70 provadores 
não treinados no laboratório de análise sensorial da Unilago. Constatou-se que, o gelato de brigadeiro foi o mais preferi-
do (71,42%) em relação ao sorvete de brigadeiro (28,57%).  
 
PALAVRAS-CHAVE: Gelato artesanal, sorvete industrializado, brigadeiro e análise sensorial 
 

INTRODUÇÃO 
Gelato italiano se refere a um produto fresco, produzido com ingredientes e frutas in natura. Com isso, seu 
sabor, sua textura e o seu aroma se tornam bastante diferentes. Outra característica peculiar do gelato itali-
ano é a sua cremosidade. Parte dessa cremosidade acontece devido a temperatura em que é servido, vari-
ando entre -10°C e -12°C, enquanto que os sorvetes tradicionais são mantidos abaixo de -20°C (ANONIMO, 
2018). O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise sensorial comparativa de sorvete de massa indus-
trializado e gelato italiano artesanal, sabor brigadeiro em relação aos atributos sabor/gosto, cor e textura, 
verificando também a preferência entre eles e a frequência de consumo de sorvetes. 
 

METODOLOGIA 
O sorvete de brigadeiro industrializado foi adquirido em um supermercado local na cidade de São José do 
Rio Preto e o gelato italiano no sabor brigadeiro foi adquirido em uma tradicional gelateria da cidade de São 
José do Rio Preto. A análise sensorial foi realizada com 70 provadores não treinados, onde analisaram as 
amostras em relação aos atributos: cor, sabor e textura, além da preferência. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSOES 
O gelato mostrou uma ótima aceitabilidade, com IA variando entre 83,7% a 89,3%, em cada atributo avalia-
do, e obteve uma maior aceitação em relação ao atributo sabor, com 89,3% e o atributo de menor aceitação 
foi em relação a cor (83,7%). Já para o sorvete, o atributo com maior aceitação para o sorvete foi a cor, com 
82,5% e o atributo de menor aceitação foi o sabor, com 73,6%. A amostra mais preferida foi o gelato de 
brigadeiro com 71,42%. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para o gelato teve uma excelente aceitabilidade, variando entre 
83,7% a 89,3%, em cada atributo avaliado. Constatou-se que, o gelato de brigadeiro foi o mais preferido 
(71,42%) em relação ao sorvete de brigadeiro (28,57%). 
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LARANJA 
 
SEVERINO, Karla Lorrayne Perpétuo - Discente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO 
 
BUENO, Silvia Messias - Docente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO 
 

RESUMO 
Introduzida no Brasil logo no início da colonização, a laranja encontrou no país melhores condições para vegetar e pro-
duzir do que nas próprias regiões de origem, expandindo-se por todo o território nacional. O consumidor, além da fruta 
in natura, depara-se com diferentes tipos de bebidas produzidas à base de laranja: suco concentrado, suco reconstituí-
do, suco pasteurizado, suco fresco, néctar e bebida da fruta. Os sucos industrializados, para serem considerados de 
boa qualidade, devem apresentar atributos semelhantes ao do produto “in natura”. O presente trabalho teve como obje-
tivo investigar a influência da temperatura/tempo no processo de pasteurização do suco de laranja e realizar a análise 
microbiologica do produto final para verificação da eficiência da pasteurização garantindo um produto de qualidade e de 
sabor característico. Através dos resultados obtidos concluiu-se que a relação temperatura/tempo ideal de pasteuriza-
ção é de 110ºC sob tempo de 0,5 minutos mostraram-se eficiente para a eliminação dos microrganismos e adequada 
para garantir as propriedades organolépticas do produto final. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Laranja, pasteurização, tempo/tempertura 
 

INTRODUÇÃO 
Os sucos industrializados, para terem boa aceitação, devem apresentar atributos semelhantes ao do produ-
to “in natura” e sua qualidade é influenciada basicamente por fatores microbiológicos, enzimáticos, químicos 
e físicos, que comprometem suas características organolépticas e nutricionais (CORRÊA NETO & FARIA, 
1999). O presente trabalho teve como objetivo investigar a influência da temperatura/tempo no processo de 
pasteurização do suco de laranja e realizar a análise microbiologica do produto final para verificação da 
eficiência da pasteurização garantindo um produto de qualidade e de sabor característico.  
 

METODOLOGIA 
Foram utilizadas 18 amostras de suco de laranja, com a  finalidade de avaliar a qualidade microbiológica 
das mesmas após o tratamento. As amostras foram colocadas em banho-maria e realizou-se o ajuste tem-
peraturas/tempo, as temperaturas utilizadas foram 60, 70, 80, 90, 100 e  a 110oC e tempos de 0,5, 1,0 e 2,0 
min totalizando os 18 tratamentos. Para a realização da análise microbiológicas, foi inoculado 1mL de cada 
uma das 18 amostra de suco de laranja submetidas previamente aos tratamentos térmicos, em placas de 
Petri contendo os meios (PCA, PDA e OSA) utilizando a técnica de semeadura pour plate e incubadas a 
300C e 450C por 48 horas. Após este período, as placas foram avaliadas quanto à presença de colônias por 
análise macroscópica.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A temperatura/tempo de pasteurização demostrou que possui total influência sobre o crescimento de mi-
crorganismos. A temperatura ideal para a eliminação dos microrganismos foi a 110ºC para todos os tempos 
testado, no qual o de 0,5 minutos seria ideal para miniminar possíveis alterações organolépticas do suco de 
laranja. Quando comparamos os meios PCA, PDA e OSA observa-se que para todas as condições experi-
mentais, a temperatura de 110oC foi adequada para a realização da pasteurização e, em relação as tempe-
raturas de incubação, nota-se através da leitura a 100oC/2min um maior desenvolvimento microbiológico a 
45oC para todos os meios de cultura testados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através dos resultados obtidos concluiu-se que a relação temperatura/tempo de pasteurização é um fator 
que influência diretamente no crescimento microbiano do suco. As temperaturas de 110ºC sob tempo de 0,5 
minutos mostraram-se eficiente para a eliminação dos microrganismos e adequada para garantir um produ-
to de qualidade e de sabor característico. 
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RESUMO 
A melhoria de um processo industrial tem por objetivo principal facilitar o dia a dia do colaborador além de garantir a 
segurança alimentar no processo discutido, dessa maneira o objetivo desse trabalho é propor soluções para o problema 
de armazenamento de leite em baldes, que ocorre como parte de linha de produção de leite pasteurizado. A presença 
de resíduos em superfícies mal higienizadas pode aumentar a incidência de micro-organismos e ocasionar problemas 
operacionais nos equipamentos de processo. A identificação da dinâmica do processo pode contribuir para melhoraria 
da sua eficiência. Atualmente a maioria dos processos de limpeza CIP é conduzida com base em procedimentos padro-
nizados considerando a experiência dos operadores de processo no que tange ao tempo de funcionamento do ciclo.  
Veremos neste trabalho o estudo relacionado de alguns aspectos relacionados as etapas de um processo CIP.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Melhorias, Processos, CIP 
 

INTRODUÇÃO 
Na indústria de alimentos que envasam produtos líquidos como leite, sucos, cerveja e outras bebidas, o 
sistema CIP é um método usado nestas plantas de processamento de alimentos para limpeza das máquinas 
de envase e equipamentos de processamento (CHAPECO, 2019). Com base neste argumento torna-se 
viável a possibilidade de uma melhoria do processo industrial, visando facilitar e tornar o processo mais 
simples e ágil, diminuindo ainda mais o tempo de preparo. Pois com o crescimento e procura no mercado de 
consumo, torna-se imprescindível criar um diferencial competitivo com as outras fabricas existentes no mer-
cado. Portanto a inovação é fundamental na indústria de alimentos, que busca novas formas de facilitar o 
manejo para o colaborador, evitando desperdícios e diminuindo gastos no processo produtivo, tornando o 
produto mais barato e seguro. Pois o contato humano com a matéria prima aumenta os riscos de uma pos-
sível contaminação. 

 
METODOLOGIA 

Todos da equipe industrial foram envolvidos na perspectiva de mudanças e correções necessárias para 
melhorar todo o processo. Será implantada uma nova tubulação feita em aço inox, que possibilita a retirada 
dos primeiros 100 litros de leite de maneira a não ter nenhum tipo de contato humano com a matéria prima. 
O silo onde esse fluido ficará armazenado terá uma ligação feita por tubulação em aço inox, ligando direta-
mente ao tanque de pasteurização já presente na indústria, o que modifica o processo atual, trazendo me-
lhorias aos colaboradores e segurança alimentar. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSOES 

Através dos resultados obtidos pode-se observar a importância da implantação de melhorias dos processos 
industriais. Ficou determinado que as melhorias são realmente viáveis após a cotação de materiais e mão 
de obra necessária para realização do projeto. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o desenvolvimento deste trabalho, pode-se concluir que com as melhorias necessárias as mudanças 
no processo irão gerar uma economia suficiente para suprir os gastos envolvidos no projeto no período de 3 
a 4 meses. 
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RESUMO 
O desenvolvimento e implantação do curso on-line gratuito sobre boas práticas de manipulação tiveram como objetivo 
principal, capacitar manipuladores de alimentos de diversas regiões do Brasil, a fim de evitar contaminação dos alimen-
tos e realizar seu trabalho em conformidade com a legislação sanitária. No dia que o curso foi lançado, 23 participantes 
de 3 cidades realizaram a capacitação, quinze dias depois o número passou para 72 participantes de 28 cidades. Houve 
um aumento de 213% no número de participantes. A experiência em capacitação on-line para manipuladores de alimen-
tos mostrou o potencial dessa modalidade de ensino, para aumentar os processos de aprendizagem, tanto para o de-
senvolvimento profissional quanto para uma inclusão no mundo digital. A capacitação on-line pode ser desenvolvida 
para populações distintas e de diferentes áreas. Adquirindo um aprendizado no qual puderam colocar em prática no dia-
a-dia. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Curso on-line, Vigilância sanitária, manipuladores de alimentos. 
 

INTRODUÇÃO 
O uso das novas tecnologias levou a uma aproximação dos alunos ao ensino à distância, ocorrendo de 
forma indireta o contato entre professor e aluno, no qual podem estar interligados por meio de ferramentas 
tecnológicas do tipo síncrona ou assíncrona. (NASCIMENTO; TROMPIERI FILHO, 2002). A educação à 
distância faz com que o aluno tenha um acesso mais fácil à informação (ARIEIRA et al., 2009). As Boas 
Práticas são normas de procedimentos para atingir um padrão de qualidade de um produto e serviço, sendo 
que sua eficiência será avaliada através de inspeção (JÚNIOR, 1995). Esse trabalho tem como objetivo, 
apresentar relato de experiência em capacitação on-line, direcionada aos manipuladores da cidade de Orin-
diúva e outras regiões. 
 

METODOLOGIA 
A equipe da Vigilância Sanitária de Orindiúva foi responsável pela elaboração e aplicação da capacitação, 
enquanto a equipe do Intelecto Mídia e Tecnologia pelo desenvolvimento do site, todo o contato com a em-
presa foi realizado diretamente com o Luiz Carlos Aguiar (Diretor executor e coordenador de projetos). O 
curso EaD desenvolvimento pela Vigilância Sanitária de Orindiúva, busca oferecer capacitação com foco 
principal manipuladores de alimentos, em qualquer região do país, possibilitando o acesso gratuito para os 
participantes. O curso foi disponibilizado no site www.orindiuva.sp.gov.br ou ead.orindiuva.sp.gov.br.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O total de alunos no primeiro dia do curso foi de 23 participantes de 3 cidades diferentes. Quinze dias de-
pois, 72 participantes de 28 cidades diferentes já haviam realizado o curso on-line. Houve um aumento de 
213% de participantes de diferentes cidades do estado de São Paulo, entre os dias 28 de agosto e 12 de 
setembro de 2019. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A experiência mostrou que, é possível que todos os manipuladores e população e geral tenham um apren-
dizado mesmo em uma modalidade à distância. Totalizando até o dia 12 de setembro de 2019, 72 partici-
pantes no curso on-line. Apesar de algumas dificuldades de acesso, os participantes conseguiram acessar o 
curso e adquirir um aprendizado no qual puderam colocar em prática no dia-a-dia.  
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RESUMO 
A qualidade dos produtos de uma indústria está ligada diretamente na implementação de legislações, Manual de Boas 
Práticas de Fabricação, os Procedimentos Operacionais Padronizados, onde será possível monitorar a matéria prima 
até seu produto final. No competitivo mercado de produtos alimentícios, a qualidade, além de ser vantagem, tornou-se 
requisito fundamental na comercialização. O objetivo deste trabalho foi realizar a implantação do Manual de Boas Práti-
cas de Fabricação (BPF) e dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) em uma indústria de pães. Portanto, 
toda a equipe da indústria foi envolvida nas adaptações necessárias para melhorar o processo como um todo. Após as 
correções e mudanças, conclui-se que o trabalho feito em equipe trouxe muitos benefícios tanto para empresa quanto 
para os funcionários, garantindo um produto final com qualidade e menos desperdício. 
 
PALAVRAS-CHAVE: POP, Implantação, BPF 
 

INTRODUÇÃO 
Com o crescimento do mercado de alimentação, torna-se imprescindível criar um diferencial competitivo nas 
empresas por meio da melhoria da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, para que esse diferencial 
determine quais permanecerão no mercado. As Boas Práticas de Fabricação (BPF) representam uma im-
portante ferramenta da qualidade para o alcance de níveis adequados de segurança dos alimentos e o POP 
(Procedimento Operacional Padronizado) é um procedimento escrito de forma objetiva que estabelece ins-
truções seqüenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos 
(BRASIL, 2004). Este trabalho teve como objetivo descrever o processo de implantação das BPF e POPs 
em uma indústria de pães para garantir a qualidade do produto final.  

 
METODOLOGIA 

A equipe inteira da indústria de pães foi envolvida nas mudanças e correções necessárias para melhorar 
todo o processo. O Manual de Boas Práticas de Fabricação foi introduzido o qual apresenta dados que iden-
tifica a empresa, definições de termos técnicos, treinamento de funcionários, higiene pessoal e do ambiente 
(interna e externa da empresa), saneamento de móveis e utensílios, controle de potabilidade da água,  o 
controle integrado de vetores e pragas urbanas, controle e garantia de qualidade do alimento, condições 
operacionais (recebimento de matérias primas, embalagens, controle de qualidade), documentação e regis-
tros. Foi realizada uma planilha com dados de todos os equipamentos usados na empresa com o logotipo 
dela. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Através dos resultados obtidos pode-se observar a importância da implantação e o acompanhamento conr-
tinuo do Manual de Boas Práticas de Fabricação e dos Procedimentos Operacionais Padronizados em em-
presas de produtos alimentícios onde, as adaptações e inovações buscam a melhoria contínua do processo 
e da indústria. A partir dessa implantação, conseguiu-se verificar as não conformidades e realizar um traba-
lho para regularizar e melhorar toda a indústria desde o processamento para obtenção do produto final, até 
a  melhoria com a equipe de produção e gerência, essas revisões serão feitas uma vez ao ano para padro-
nizar os processos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento deste trabalho, pode-se concluir que a implantação das Boas Práticas de Fabrica-
ção e dos Procedimentos Operacionais Padronizados foi muito satisfatória pois obteve-se excelentes resul-
tados atingindo os objetivos propostos. 
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RESUMO 
O refrigerante consiste em uma bebida gaseificada que tem como uma de suas características sensoriais mais impor-
tantes a efervescência e frescor, proporcionados pela presença do CO2. Assim este trabalho objetivou-se estudar a 
influência da perda de carbonatação no sabor da bebida durante determinada vida de prateleira, envasados em emba-
lagens PET de 600 mL e 2000 mL. As análises de CO2 eram realizadas a cada trinta dias, por um período de máximo de 
quatro meses. Foi possível observar que após 30 dias de envase a carbonatação em ambos os volumes teve um de-
créscimo aproximado de 10%, com 60 dias esse valor chegou a mais de 20% e com 120 dias a bebida possuía aproxi-
madamente 35% menos gás carbônico que no dia da sua produção. Com as análises sensoriais realizadas, com 90 dias 
de envase percebeu-se diferença sensorial entre as amostras somente na embalagem PET de 2000 mL. Já com 120 
dias, em ambas as embalagens foram percebidas diferenças sensoriais ao nível de 5% de significância.  Assim níveis 
de CO2 abaixo de 3,23 foram suficientes para causar percepção nas características sensoriais do refrigerante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Refrigerante, Carbonatação, Análise Sensorial 
  

INTRODUÇÃO 
O refrigerante é a forma mais comum pela qual são conhecidas as bebidas carbonatadas não alcoólicas. 
Atualmente a grande maioria dos refrigerantes e demais bebidas carbonatadas não alcoólicas são comer-
cializadas em embalagens PET. A perda de gás carbônico da bebida ocorre por permeação através das 
paredes das embalagens PET, devido sua estrutura conter micro furos, e também pelo seu sistema de fe-
chamento (SARANTÓPOULOS; OLIVEIRA; QUEIROZ, 2003). Assim o presente trabalho teve por objetivo 
avaliar a perda de carbonatação e a influencia no sabor de refrigerantes tipo Cola envasados em garrafas 
PET, durante quatro meses após o seu envase, através da realização da análise sensorial das diferentes 
amostras e da medida de CO2. 
 

METODOLOGIA 
Foram coletadas 24 garrafas PET de 2.000 mL e 36 garrafas PET de 600 mL contendo o refrigerante sabor 
cola de um mesmo dia de produção de uma indústria de bebidas, e estas foram armazenadas a temperatura 
ambiente. As amostras foram submetidas à análise sensorial, sendo aplicado o teste triangular de diferença. 
A primeira análise foi realizada 30 dias após o envase e a partir deste, a cada trinta dias, até completar 120 
dias de envase. Os painéis sensoriais foram formados por consumidores não treinados escolhidos aleatori-
amente entre alunos e funcionários da União das Faculdades dos Grandes Lagos, em São José do Rio 
Preto, sendo compostos por 38 julgadores. Para as análises da presença de CO2 utilizou-se um termômetro 
digital Minipa e um Manômetro Escher. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Através dos resultados obtidos pode-se verificar que com 60 dias de envase, a perda de CO2 não foi sufici-
ente para causar diferença sensorial em ambas as embalagens. Com 90 dias percebeu-se diferença senso-
rial entre as amostras somente na embalagem PET de 2000 mL. Já com 120 dias, em ambas as embala-
gens foram percebidas diferenças sensoriais ao nível de 5% de significância.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O teor de CO2 presente nos refrigerantes possui função sensorial importante, pois confere frescor e eferves-
cência e auxilia na formação de espuma, características que complementam o sabor da bebida. Seria inte-
ressante compensar a carbonatação nas embalagens PET ou reduzir o prazo de validade do refrigerante, 
para garantir que a bebida seja consumida com uma concentração de CO2 acima de 3,23, pois abaixo deste 
valor já ocorre à percepção de modificação do sabor. 
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RESUMO 
O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de produção de açúcar de cana e, em função do expressivo impacto 
deste alimento no âmbito industrial, este trabalho teve como objetivo identificar e analisar os principais problemas en-
contrados em uma empresa do setor sucroenergético do interior paulista, empregando ferramentas da Qualidade. Para 
tanto foram analisadas as não-conformidades oriundas de reclamações geradas no período de um ano, para os açúca-
res demerara, cristal e refinado. Pontos pretos e avarias nas embalagens dos produtos constituíram os problemas mais 
recorrentes evidenciados no estudo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cana-de-açúcar. Processo. Redução de perdas. 

  
INTRODUÇÃO 

A utilização da cana-de-açúcar ainda é crescente, visto que dela obtém-se o açúcar, o etanol e a bioeletrici-
dade (energia sustentável). O açúcar brasileiro chega a diversos locais do mundo e é utilizado em vários 
preparos de alimentos ajudando a combater a desnutrição, pois é uma importante fonte natural e acessível 
de energia (ÚNICA, 2019). Em virtude do expressivo papel que o açúcar possui no âmbito industrial, este 
trabalho teve como objetivo identificar e analisar os principais problemas encontrados em uma empresa do 
setor sucroenergético, empregando ferramentas da Qualidade. 
 

METODOLOGIA 
Para execução do presente estudo, dados de não-conformidades obtidos do setor de Qualidade de uma 
indústria do setor sucroenergético do interior paulista, para os produtos açúcar demerara, açúcar cristal e 
açúcar refinado, foram agrupados e avaliados em função das ferramentas de qualidade que se fizeram per-
tinentes de modo a evidenciar as possíveis causas dos problemas. 
 

DISCUSSÕES 
No período analisado foram registradas 169 reclamações, sendo 20% referente ao açúcar demerara (das 
quais 85% foram geradas por pontos pretos), 29% do açúcar cristal (sendo as avarias nas embalagens o 
problema mais recorrente, ou seja, em 30% das embalagens) e 51% do açúcar refinado (com 57% do total 
representado por avarias nas embalagens). De acordo com Silva, Alcaide e Santos (2018), analisando os 
problemas encontrados no açúcar cristal, o problema mais recorrente era a presença de cinzas (26% das 
amostras), enquanto que as avarias nas embalagens constituíram somente em comparação ao presente % 
do total dos problemas analisados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pontos pretos e avarias nas embalagens dos produtos constituíram os problemas mais recorrentes eviden-
ciados no estudo. Por meio das ferramentas de qualidade foi possível identificar os possíveis fatores relaci-
onados a cada problema identificado, procurando evidenciar soluções para que se garanta a qualidade dos 
produtos analisados. 
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RESUMO 
Grão de Kefir é composto por uma colônia de microrganismos com aparência de bolinhas brancas gelatinosas, no qual 
é considerado um suplemento probiótico, com valor inferior aos industrializados, confere equilíbrio e controle de radicais 
livres que adoecem e envelhecem o corpo, pode inibir células cancerígenas e auxiliar em problemas estomacais como 
gastrite, restauração e regulação intestinal, além de ser rico em Ca, P, Mg, Vitaminas B12, B2 e D. , o objetivo deste 
trabalho foi desenvolver um mousse de kefir com geleia de morango e avaliar sua aceitabilidade. Através 
dos resultados obtidos foi possível notar que o produto obteve uma aceitação positiva em relação aos pa-
râmetros sensoriais (sabor, cor e textura) e na intenção de compra. 
  
PALAVRAS-CHAVE: kefir, probiótico, morango, vitamina C, lácteo, açúcar mascavo, pudim.  
 

INTRODUÇÃO 
Segundo Folegatti (2001) a formulações de mousse “caseiras” e comerciais possuem em comum o compo-
nente lácteo, o suco da fruta ou aromatizante, açúcar um componente lipídico e um componente funcional 
proteico. Diante o cenário de doenças crônicas como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares esta-
rem relacionadas ao consumo de alimentos calóricos como bebidas adocicadas, sobremesas e açúcares e 
pessoas que procuram manter o peso e aparências físicas, a indústria de alimento vem desenvolvendo pro-
dutos light que apresentam diminuição ou baixo teor de algum nutriente e/ou no valor energético para com-
por o cardápio deste público. Devido a importância dos produtos lácteos na nutrição humana e o interesse 
dos consumidores por alimentos mais saudáveis, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um mousse de 
kefir com geleia de morango e avaliar sua aceitabilidade. 
 

METODOLOGIA 
O cultivo dos grãos de kefir foi feito em frascos de vidro no qual os grãos eram submersos a solução pura 
de leite UHT durante 24 horas em temperatura ambiente e não exposto a luz. Para a preparação do pudim 
foi usado 1L de leite UHT para 100 mL de leite de kefir, após a homogenização da solução, adicionou-se 24 
g de gelatina incolor hidratada e 5 colheres de essência de baunilha. Após a refrigeração foi transferido para 
copos de 40 mL para apresentação. Para a calda foram usados 230 g de açúcar mascavo para 1 kg de 
morango, após a mistura atingir a fase líquida, foram adicionados sucos de dois limões e o produto foi res-
friado. Posteriormente, a calda foi colocada nos copos junto com o pudim para ser apresentado. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES  
No trabalho realizado por Lazaro (2018) com produtos lácteos a base de kefir, foi observado que a maioria 
dos julgadores encontrava-se na faixa etária de 19 a 36 anos de idade, assim como na análise sensorial do 
pudim de kefir. Outro parâmetro analisado foi que em ambos os estudos, houve a predominância do sexo 
feminino entre os provadores, concluindo maior interesse pelo produto apresentado. De acordo com os da-
dos obtidos da análise sensorial foi possivel observar que o mousse de kefir com calda de morango. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através dos resultados encontrados foi possível concluir que o produto obteve uma aceitação positiva em 
relação aos parâmetros sensoriais (sabor, cor e textura) e na intenção de compra.  
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RESUMO 
Logística Reversa é a área da Logística Empresarial onde planeja, opera e encontra o fluxo e informações correspon-
dentes ao retorno dos bens de pós venda e pós consumo ao ciclo de negócio ou produtivo. Neste artigo será abordado 
a história da logística, cadeia de suprimentos, a diferença entre Logística Reversa pós-venda e pós consumo, funciona-
mento de um E-commerce, Indústria Alimentícia de produtos saudáveis, história da empresa e sua atual Logística, ana-
lise e coleta de dados, implantação da logística reversa e analise de transportadoras parceiras para esse processo.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Logística Reversa, Pós-venda, Satisfação do cliente, Estudo de Caso. 
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, a busca por satisfazer o cliente no pós venda vem crescendo gradativamente porém pouco 
analisa a questão de rentabilidade quando há troca de produtos ou devolução total por avarias. Mas para 
que possa ocorrer essa troca ou devolução deve analisar o custo para que ocorra esse processo de logísti-
ca. O presente artigo pretende abordar a logística reversa aplicada no pós-venda como fator de competitivi-
dade para empresa de pequeno porte.  

METODOLOGIA 
Obtenção de porcentagem de compras feita no site em um determinado período onde será convertida em 
dados numéricos. Com base na coleta e análise de dados acima, foi observado que com a greve dos Cor-
reios o maior prejuízo veio por parte da empresa Bicho Caipira que arcou com todos os custos sem ser res-
sarcida. Além desse fato com a coleta de dados e analise foi verificado que há necessidade da aplicação de 
uma logística reversa e a troca da transportadora. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo Leite (2002), a Logística Reversa é a área da Logística Empresarial onde planeja, opera e encon-
tra o fluxo e informações correspondentes ao retorno dos bens de pós venda e pós consumo ao ciclo de 
negócio ou produtivo. Sendo necessário agregar valor à parte econômica, legal, ecológica e logística do 
produto a ser produzido.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Um dos maiores desafios para a empresa é o prazo de entrega da mercadoria onde a maior parte das devo-
luções são de produtos estragados. Com a Logística Reversa pode-se gerar um retorno econômico que 
poderá ser revertido em investimento de maquinário ou em novas compras de mercadoria. Quando é inves-
tido no setor de logística ela garante ótimos resultados futuros e uma boa imagem coorporativa. 
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RESUMO 
Este estudo visa pesquisar o propósito do marketing como estratégia de diferenciação e o encantamento da marca e a 
qualidade de serviços para o sucesso e nível de excelência da The Walt Disney Company (Disney). O processo de 
marketing visa como objetivo principal atingir um determinado público-alvo, representando tomadas de ações que vão 
desde a concepção, o público-alvo e o fator comunicacional da empresa. Assim, o processo da diferenciação da The 
Walt Disney Company (Disney) busca como foco a conquista e fidelização de seus clientes consumidores, por meio de 
fatores e pressupostos considerados de fundamental importância (como, o atendimento, o processo de integração e o 
cenário empresarial).  
 
Palavras-chave: Marketing e a Qualidade de Serviços. The Walt Disney Company (Disney). Qualidade de Serviços. 
Nível de Excelência.  
 

INTRODUÇÃO 
Pode-se dizer que a Disney investe bastante em suas pesquisas e principalmente em seu marketing com a 
finalidade de atender todas as expectativas e necessidade de seus clientes, fazendo com o que a visita ao 
parque seja sempre único e inesquecível, satisfazendo-as e consequentemente fidelizando seu público 
(DISNEY INSTITUTE, 2011; OLIVEIRA, 2013; LESSA, 2015). Assim, este estudo visa pesquisar o marke-
ting e a qualidade de serviços para o sucesso e nível de excelência da The Walt Disney Company (Disney). 
Assim sendo, serão investigados nesta pesquisa as seguintes questões, relacionadas a: Considerações a 
respeito de marketing, breve histórico da The Walt Disney Company (Disney) e por fim, a qualidade de ser-
viços que é dado as pessoas em geral para o sucesso e nível de excelência da The Walt Disney Company 
(Disney).  
 

METODOLOGIA 
O estudo bibliográfico foi feito principalmente através das bases de dados em livros relacionados ao assun-
to, aproveitando o fundamento contidos nas bases literárias, em revistas e em bibliografias já publicadas. 
Além da pesquisa de campo que foi realizada através de um questionário online e impresso, nos meses de 
junho e julho. Para a organização do questionário buscamos explorar dados para respostas satisfatórias em 
relação ao tema. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O trabalho apresentado foi um estudo bibliográfico com pesquisa de campo para comprovar a alta qualidade 
do serviço da Disney e como ela usa isso para sua estratégia de diferenciação da marca e encantamento 
dos clientes com a marca. Os temas abordados foram história da Disney, introdução de marketing, qualida-
de do serviço, qualidade do atendimento estratégia de diferenciação, liderança estratégica, vantagem com-
petitiva e concorrentes, cultura organizacional e discussão da análise dos resultados da pesquisa feita. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pôde-se observar que o processo de qualidade de serviços para que a estratégia de diferenciação e encan-
tamento da marca da The Walt Disney Company (Disney) trata-se de fatores realmente determinantes em 
prol da obtenção de uma maior valorização e fidelização da empresa por parte de seus clientes consumido-
res. Foi possível atingir também os objetivos específicos por meio da pesquisa realizada. Essa identificou 
que a empresa, a partir de um trabalho rigoroso de qualidade e da utilização do marketing de experiência 
como ferramenta, cultiva um forte envolvimento emocional tanto com os clientes, como com os próprios 
funcionários. Com base nos resultados, é possível demonstrar a percepção que os clientes têm do atendi-
mento, da experiência vivida na empresa.  
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RESUMO 
“Predição é muito difícil, especialmente se for sobre o futuro”. A frase é frequentemente atribuída ao Nobel da Física de 
1922, Niels Bohr, e citada no livro de Ellis (2010). Em um mercado amplo e competitivo concordamos com a iniciativa de 
aprimorar o conhecimento para aplicar técnicas de previsão de demanda em diversificados produtos com sazonalidade 
complexas ou simples, a fim de não malograr a eficácia de produção. A inquirição relativa aos clientes potenciais ocupa 
protagonismo nas decisões de bons gestores de planejamento pois a quantia de variáveis que podem influenciar a ca-
deia produtiva é vasta, ou seja, a justificativa para obter a acurácia ao prever fatores, nos fornece a opulência da gestão 
produtiva. Previsões contestáveis e processos de planejamentos infundados, reforçam a carestia de tirocínio dos gesto-
res de hoje e do futuro. Este artigo oferece ao leitor a oportunidade lépida de conhecer a abordagem qualitativa de Fo-
recasting. 

PALAVRAS-CHAVE: Previsão, Produção, Industrial, Gestão. 
 

INTRODUÇÃO 
Quando falamos em Forecasting, a literatura acadêmica nos direciona para as abordagens qualitativas e 
quantitativas, além de suas diversas variáveis. O presente trabalho enfatiza a abordagem qualitativa de 
Forecasting, seus métodos são utilizados por gestores industriais com um intuito de amenizar o impacto da 
incerteza de demanda, desenvolvendo respostas flexíveis através de cenários planejados possibilitando as 
melhores tomadas de decisões, papel este fundamental aos engenheiros de agora e do futuro. 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para escrever este artigo, foi a elaboração de uma pesquisa bibliográfica. Objeti-
vando propiciar o conhecimento da abordagem qualitativa para atingir o Forecastig em industrias.  Além de 
evidenciar o protagonismo da previsão de demanda na gestão corporativa, demonstramos técnicas que são 
cotidianamente utilizadas por grandes companhias, na execução e direcionamento de suas operações.   

DISCUSSÃO 
Estruturamos este artigo com a intenção de aprofundar o conhecimento já disponível, mas ofertando tam-
bém novas colocações a respeito daquilo que não podemos prever, deixando a instigação científica preen-
cher esta lacuna, afinal algumas tecnologias foram imprevisíveis e impactantes, como por exemplo a inter-
net, ocupando atualmente predominância em inúmeros processos de manufatura. Podemos definir Forecas-
ting como todo o processo de reorganização da procura por bens e serviços, objetivando o gerenciamento 
produtivo e suporte ao mercado. O Forecasting adequado facilita o planejamento, otimiza o uso de recursos, 
obtém resultados lucrativos e indicadores positivos ao circundar programas de marketing, vendas e produ-
ção, permitindo a reação da indústria em face de curtos espaços de tempo (APICS). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que os métodos qualitativos de Forecasting, permitem a previsibilidade de demanda ajustada 
com clareza, fortalecida especialmente nas experiências e opiniões de profissionais da cadeia de gestão, se 
comparadas com ferramentas estatísticas caras e de difícil aplicação. Por enquanto não podemos contar 
com um oráculo grego para prever o futuro, não sabemos de fato quando um cisne negro pode surgir e im-
pactar em nossas definições, ou quando um vulcão pode entrar em erupção, mas podemos nos capacitar 
para ser uma equipe flexível, forte e resiliente produtivamente 
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RESUMO 
Esse trabalho contém um estudo a respeito das abordagens, métodos/ferramentas e princípios disponíveis atualmente 
para o desenvolvimento de produto sustentável. Alguns métodos/ ferramentas relevantes (FMEA, QFD) foram selecio-
nados e sistematizados, visando uma boa aplicação em residências e algumas empresas. O trabalho apresenta um 
processo de aproveitamento de água da chuva, e estocagem, para utilização de irrigação de hortas através de bombe-
amento, sendo possível também utilizar o sistema para lavar o veículo, o quintal, etc. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Produto. Aproveitamento. Sustentável. Chuva. 
 
 

INTRODUÇÃO 
Uma das maiores preocupações nos dias de hoje é preservação do meio ambiente, reciclagem, sustentabi-
lidade e com isso, aproveitamento de água da chuva (pluvial). Esse último citado não menos importante a 
água é um dos nossos bens mais preciosos. Essa afirmação é fundamentada principalmente no fato de que, 
sem ela, nada na terra poderia sobreviver. Este produto se define em coletar água da chuva e reaproveita-la 
em tarefas diárias, trazendo praticidade e economia o nosso bolso. Além da necessidade da água para vi-
vermos, utilizamos esse recurso para muitas outras atividades no nosso dia-a-dia. Lavar roupas, lavar a 
casa os carros esses são alguns dos exemplos mais comuns. Para o uso doméstico o sistema de aprovei-
tamento de água da chuva é algo fácil, barato e tem um ótimo resultado principalmente na parte da econo-
mia financeira da família. 

 
METODOLOGIA 

Desenvolvimento de produto sustentável, sistematizá-lo e buscar a difusão de tal conhecimento de modo 
simples, para que possa ser aplicado das mais variadas formas. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Apesar de possuir a maior parte de sua superfície coberta por água, ao se tratar da disponibilidade para o 
consumo humano, esse dado se torna preocupante. Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 
2006), cerca de 97,5% da água disponível é salgada e somente 2,5% corresponde a fração de água doce. 
A parcela de água doce encontra-se dividida entre geleiras e calotas polares (68,9%), aquíferos subterrâ-
neos (29,9%), presente como umidade do solo (0,9%) e finalmente, a parcela de água superficial constituída 
por rios e lagos (0,3%) (BRASIL, 2005). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto tem grande chance de criar um produto que se torne potencialmente capaz de gerar eficiência 
e economia para as famílias brasileiras relacionado ao consumo de água. 
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LÍTIO: O PEDRÓLEO DO SÉCULO 21 PARA OS CARROS ELÉTRICOS 
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RESUMO 
Descoberto em uma pedra vulcânica por Johan August Arfvedson, em 1817, o Lítio, que tem como origem de seu nome 
a palavra grega “lithos”, que significa pedra, o lítio é um elemento hoje muito usado pelo mercado. A versatilidade do 
lítio ajudou a impulsionar muitos desenvolvimentos tecnológicos, principalmente por suas propriedades químicas únicas. 
Com isso abriu-se um leque de possibilidades de empregar o lítio no mercado, sendo eles como: graxas, remédios, 
cerâmicas e vidros, entre outras e, principalmente, em uso de baterias secundárias, foco aqui estudado pelo artigo. 
Quanto ao uso do elemento em baterias automotivas, se pode usar em dois tipos, sejam eles híbridos ou inteiramente 
elétricos. Empresas do ramo automobilístico têm investido fortemente em pesquisas e desenvolvimento de linhas elétri-
cas. No caso da Tesla Motors, empresa relativamente nova, fundada em 2003, que tem como missão acelerar a transi-
ção do mundo para a energia sustentável. Já que este é um apelo mundial, países tem incentivado a produção de car-
ros deste modelo inteiramente elétrico, visando à redução de poluentes (Tesla M., 2019). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lítio; Baterias íons-litio; HEVs e VEBs. 
 

INTRODUÇÃO 
Descoberto em uma pedra vulcânica por Johan August Arfvedson, em 1817, o Lítio, que tem como origem 
de seu nome a palavra grega “lithos”, que significa pedra, é o terceiro elemento mais leve do universo. Na 
Segunda Guerra Mundial, o lítio foi utilizado como uma graxa de alta temperatura para motores de aerona-
ves, graças ao seu alto ponto de fusão. Entre o fim dos anos 1950 e o meio dos anos 1980, os EUA foram o 
principal produtor global de lítio. Sua versatilidade ajudou a impulsionar muitos desenvolvimentos tecnológi-
cos, principalmente por suas propriedades químicas únicas.  
 

METODOLOGIA 
O trabalho foi desenvolvido através da pesquisa de revisão bibliográfica em teses, artigos científicos, sites 
especializados e reportagens que possibilitaram uma investigação e aprofundamento nesse tema tão     
inovador: O lítio. 
  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O lítio que tem como origem de seu nome a palavra grega “lithos”, que significa pedra, descoberto por Jo-
han August Arfvedson, em 1817 (Tarantola, 2013). A sua utilização no desenvolvimento de baterias mais 
sustentáveis e de melhor carregamento, tem aumentado a procura deste elemento. As principais montado-
ras automobilísticas do mundo vêm investindo na tecnologia de carros híbridos ou inteiramente elétricos, 
visando a redução da queima de combustíveis fósseis (Antunes, 2018). Foi reforçado pela organização cien-
tífico-política IPPC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) em outubro de 2018, que é neces-
sário manter o limite do aumento da temperatura até 1,5 °C, mas para isso requer, que além de zerar o 
desmatamento, interromper com urgência a queima de combustíveis fósseis. Com essa mudança, torna-se 
cada vez mais necessário o estudo e a inserção dos carros elétricos no mercado, para que possa contribuir 
com tal redução de efluentes tóxicos ao planeta e ao homem (Artaxo, 2018), sendo assim, o mundo agrade-
ce pela redução. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O investimento em novas tecnologias que possibilitam a redução de poluentes ao ambiente, vem crescendo 
a cada dia, principalmente no meio automobilístico, uma vez que o aumento da frota os tornam os maiores 
geradores de poluentes. Essa é a nova era, um novo momento para a civilização onde o petróleo vem sen-
do substituído por outra fonte de energia, também extraída, mas sem geração de poluentes, ou seja, o pe-
tróleo do século 21: O lítio. 
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RESUMO 
As soft starters são dispositivos para acionamentos de motores elétricos que são amplamente utilizados nas indústrias 
devido à grande quantidade desses motores instalados em seus processos. O intuito do equipamento é suavizar a par-
tida e a parada do motor elétrico evitando os picos de corrente, que geram inconvenientes para as concessionárias de 
energia elétrica. Este trabalho interdisciplinar teve como objetivo construir um protótipo funcional de uma soft starter 
utilizado um microcontrolador Atmega 328P, abrangendo desde a construção do circuito eletrônico até a sua programa-
ção. Os ensaios foram feitos utilizando uma lâmpada incandescente como carga, em que foi possível constatar a varia-
ção de sua luminosidade ao aumentar e diminuir na partida e parada do equipamento. O principal componente do protó-
tipo desenvolvido é o TRIAC, responsável pela comutação da tensão senoidal, gerando a partida e a parada suaves, 
sendo que o controle das rampas de aceleração e desaceleração foram programados para serem ajustados pelo opera-
dor por meio de uma IHM (Interface Homem Máquina). 
 

PALAVRAS CHAVES: Soft Starter; Microcontrolador; Partida de Motor. 
 

INTRODUÇÃO 
A soft-starter foi idealizada e criada com o intuito de suavizar a partida de motores elétricos, já que na parti-
da direta (ligação do motor direto à rede sem uso de nenhum dispositivo) sua corrente de pico (Ip) pode 
chegar até oito vezes o valor da sua corrente nominal, que geram prejuízos às concessionárias de energia 
elétrica, por causa da sobrecarga na rede, principalmente nos horários de picos em que os motores das 
indústrias são acionados, e do desgaste das partes e peças mecânicas dos motores e das respectivas car-
gas. Atualmente, a legislação exige que para um motor acima de 10CV seja utilizado um método de partida 
suave. 
 

METODOLOGIA 
O projeto desenvolvido consistiu de utilizar um circuito eletrônico de potência com TRIAC com comutação 
por meio do microcontrolador Atmega 328P, utilizando a linguagem C para programação dos recursos e 
funções do protótipo. A carga escolhida foi uma lâmpada incandescente, pois além de ser mais economica-
mente viável, reproduz os resultados de forma visual. A estratégia de controle inicia-se com a leitura do zero 
da onda senoidal, calculando-se o tempo para fazer o disparo do TRIAC, que varia de acordo com a rampa 
de aceleração e desaceleração pré-selecionado pelo usuário na IHM. A leitura da tensão na carga foi reali-
zada utilizando um divisor de tensão, com posterior circuito de retificação e filtragem, adequando as caracte-
rísticas da tensão para as da entrada analógica do microcontrolador. A leitura da corrente foi realizada por 
meio de um sensor invasivo ACS212, que gera uma resposta de 0 a 5V correspondente à corrente elétrica. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O protótipo criado atingiu seu objetivo final, que era de variar a tensão de partida e parada de acionamento 
da lâmpada incandescente. Além disso, o controle desenvolvido permitiu, de maneira simples, a variação 
das rampas de partida e parada, utilizando uma interface com o operador.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir da metodologia utilizada, o principal objetivo foi alcançado, sendo possível variar a intensidade lumi-
nosa de uma lâmpada incandescente simulando uma partida e parada de uma carga. Ainda, com o projeto 
e o protótipo desenvolvido, foi possível consolidar os conhecimentos sobre partidas de motores com soft-
starter, circuitos eletrônicos de potência e programação de microcontroladores. Para trabalhos futuros, po-
de-se incrementar a programação de controle de disparo dos TRIAC, bem como desenvolver um protótipo 
para partida utilizando um motor elétrico como carga. 
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RESUMO 
Nikola Tesla, deixou diversas contribuições para o desenvolvimento das tecnologias, sendo que um dos importantes 
experimentos deste cientista foi a Bobina de Tesla. Este trabalho visa descrever alguns experimentos de Nikola Tesla, o 
desenvolvimento e funcionamento da Bobina de Tesla e algumas de suas aplicações. A Bobina de Tesla, consiste, 
basicamente, em um transformador, capaz de produzir tensões elevadas, sob altas frequências.  Assim, o desenvolvi-
mento da Bobina de Tesla proporcionou grandes avanços na área tecnológica, contribuindo em diversas áreas relacio-
nadas à Engenharia Elétrica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tesla; elétrica; bobina.  
 

INTRODUÇÃO 
Nikola Tesla (1856-1943), nascido em Smiljan, na atual Croácia, foi um inventor, cientista e engenheiro, que 
teve suas invenções focadas na utilização da eletricidade e magnetismo, dentre elas estão a lâmpada fluo-
rescente, o motor de indução, o controle remoto, a Bobina de Tesla, a transmissão via rádio, o sistema de 
ignição utilizado nas partidas dos carros e a corrente alternada. Assim, este trabalho visa descrever o de-
senvolvimento e funcionamento da Bobina de Tesla e algumas de suas aplicações. 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi elaborado por meio de revisão bibliográfica, com consultas em livros e periódicos, 
visando coleta de informações sobre o histórico de Nikola Tesla, suas principais invenções, o funciona-
mento de uma Bobina de Tesla e suas principais aplicações na área da Engenharia Elétrica.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Uma das grandes invenções de Nikola Tesla foi patenteada com seu próprio nome, a chamada Bobina de 
Tesla, que consiste, basicamente, em um transformador, capaz de produz tensões elevadas, sob altas fre-
quências (AZEHEB, 2019). A Bobina de Tesla foi projetada para conduzir energia entre grandes distâncias 
sem perdas significativas. Em seu laboratório, Tesla desenvolveu o dispositivo que, partindo de uma associ-
ação entre transformadores, capacitores e bobinas, era capaz de elevar uma tensão de rede de, por exem-
plo, 110 Volts a uma tensão de aproximadamente 110.000 Volts (CALDAS, 2015). As primeiras tentativas de 
transmissão de sinais por ondas eletromagnéticas utilizaram os princípios da Bobina de Testa, entretanto, a 
relação sinal/ruído era muito alta. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O desenvolvimento da Bobina de Tesla proporcionou grandes avanços na área tecnológica, contribuindo em 
diversas áreas relacionadas à Engenharia Elétrica. 
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RESUMO 
Leonardo da Vinci pode ser considerado um importante nome da história, com habilidades em diversos segmentos: 
cientista, engenheiro, anatomista, escultor, arquiteto, pintor, inventor, botânico, músico, matemático e poeta. O presente 
trabalho visa descrever algumas contribuições de Leonardo da Vinci, inclusive na área de engenharia. Entre as inven-
ções, podem-se destacar a primeira tentativa de uma máquina voadora para os homens, grandes estudos sobre balísti-
ca e a famosa pintura da Mona Lisa. Leonardo da Vinci pode ser considerado uma pessoa que muito contribuiu com a 
humanidade, deixando um legado de destaque.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Leonardo da Vinci; engenharia; invenções.  
 

INTRODUÇÃO 
Leonardo di Ser Piero da Vinci (1452-1519) nasceu na Vila de Vinci na Toscana, na Itália. Realizou estudos 
nas áreas de anatomia humana, escultura, óptica, matemática, arquitetura, engenharia civil, entre outras. 
Sempre anotou e registrou todos seus estudos em seus mínimos detalhes, em forma de desenhos e escri-
tas, tendo assim, uma especial habilidade para mesclar arte com ciência. Da Vinci gostava de investigar 
acontecimentos como o funcionamento dos moinhos, os voos dos pássaros e em 1498, ele fez a primeira 
tentativa de uma máquina voadora. Frente à importância histórica de Leonardo da Vinci, o presente trabalho 
visa descrever algumas de suas contribuições, inclusive na área de engenharia.  
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi elaborado por meio de revisão bibliográfica, visando coleta de informações sobre o 
histórico de Leonardo da Vinci, suas obras e contribuições nas diferentes áreas, incluindo seus feitos na 
área da engenharia.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Leonardo da Vinci entendia que a anatomia, tanto quanto a geometria, era peça fundamental da pintura e 
acreditava que, para representar a realidade com exatidão, era preciso observá-la com rigor científico, numa 
época em que a ciência era pouco explorada. Na matemática destacou-se pelo uso de proporções, simetria, 
geometria em seus desenhos, além de diversos cálculos. Quando serviu em Cesena, como arquiteto e en-
genheiro militar, realizou o mapeamento da região, em época em que praticamente não havia mapas, além 
de desenvolver tecnologias para abastecimento de água e defesa da cidade. Em seus escritos, foram en-
contrados projetos para um tanque de guerra, meios de explorar energia solar e uma calculadora, além de 
máquinas voadoras. Entre os projetos executados podem-se citar: paraquedas, diversos aeroplanos, plana-
dores e helicópteros. Entre as obras de Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano, representa a contribuição 
deste artista para o desenvolvimento da antropometria e da biomecânica.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Leonardo da Vinci muito contribuiu com a humanidade em diferentes segmentos, deixando um legado de 
destaque e sendo precursor de invenções em engenharias, arte, biologia, música, matemática, entre outras.  
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RESUMO 
Aplicação de programa de Gestão de Qualidade 5S no laboratório de eletrotécnica da Unilago, visando ao aperfeiçoa-
mento de aspectos como organização, limpeza e padronização. Os princípios utilizados pelo programa 5S que foram 
aplicados no laboratório de eletrotécnica para alcançar a melhoria contínua e a qualidade total não são diferentes de 
alguns princípios fundamentais para o crescimento humano e profissional. O programa 5S normalmente é implementado 
como um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais da instituição comecem a apresentar melhorias 
rumo à qualidade total. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 5S, qualidade total, melhoria contínua. 
 

INTRODUÇÃO 
A metodologia 5S pode ser implementada em todos os tipos de empresas, órgãos públicos, escolas e asso-
ciações ou até mesmo na vida pessoal e individual. Sua implementação leva a um aumento na produtivida-
de, eficiência, segurança e motivação. É uma ferramenta utilizada para otimizar a organização do local de 
trabalhos e procedimentos para aumentar a qualidade e eficiência. Possibilita a eliminação de desperdícios 
como, por exemplo, tempo de busca de ferramentas e componentes e permite a padronização dos materiais 
e equipamentos do laboratório. A junção no número “5” com a letra “S” vem de cinco palavras japonesas 
que começam com S: Seiri (Senso de utilização), Seiton (Senso de organização), Seiso (Senso de limpeza), 
Seiketsu (Senso de padronização) e Shitsuke (Senso de disciplina). 
 

METODOLOGIA 
Aplicação da metodologia 5S no laboratório de eletrotécnica da instituição, de acordo com suas designa-
ções, para a obtenção de resultados por meio da convergência conjunta dos métodos. O Senso de Utiliza-
ção melhorou a gestão de estoque e reutilização dos componentes elétricos e eletrônicos, facilitando a lim-
peza e manutenção; o Senso de Organização aprimorou o espaço físico e gerou uma maior economia do 
tempo ao procurar por materiais e equipamentos, bem como a informação mais clara e facilitada dos com-
ponentes; o Senso de Limpeza aperfeiçoou o ambiente dos laboratórios, aprimorou as relações humanas e 
otimizou a conservação dos equipamentos e componentes em geral; o Senso de Saúde potencializou a 
qualidade da aula, melhorou a harmonização da relação entre professores e alunos e reduziu a possibilida-
de de acidentes; no último método aplicado, o Senso da Autodisciplina, notou-se que o desenvolvimento do 
senso de disciplina organizacional individual e coletivo, resultou no cumprimento dos procedimentos opera-
cionais e administrativos por todos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi realizada uma auditoria educativa no laboratório de eletrotécnica, no qual foram aplicados os sensos de 
Utilização, Organização e Limpeza. Considerando os resultados antes e depois da aplicação do Sistema 5S, 
conclui-se que o resultado foi totalmente satisfatório, agregou e integrou o conhecimento de alunos e funci-
onários participantes, sendo que ambos deverão manter as melhorias. Além disso, mais planos de ações 
poderão ser elaborados em diversas áreas direcionando e distribuindo tarefas entre todas as pessoas que 
convivem em nosso meio estudantil para futuros aperfeiçoamentos nos setores da instituição. A utilização 
do laboratório se tornou mais organizado e mais fácil de ser utilizado. 
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RESUMO 
Os princípios do PDCA - Planejar, Fazer, Verificar e Agir (“Plan- Do-Check-Act”) são uma metodologia de planejamento 
e controle de qualidade que foram aplicados pelos alunos do sexto período do curso de Engenharia Elétrica na Feira de 
Profissões da UNILAGO, com o intuito de aperfeiçoar aspectos como a organização e a padronização da semana da 
qualidade, de modo a alcançar a melhoria contínua e a qualidade total. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PDCA, qualidade total, controle de qualidade. 
 
 

INTRODUÇÃO 
Muitas vezes, alunos visitantes da Feira de Profissões não conseguem vislumbrar exatamente o que se 
aprende em um curso de Engenharia Elétrica. Além disso, a expressiva quantidade de laboratórios a serem 
visitados precisam dispor de experimentos e orientadores no momento em que são visitadospelos alunos 
participantes. Há, portanto, grande necessidade de planejamento e controle das visitas da instituição em 
razão para conseguir atender as visitas aos laboratórios. Assim, foi aplicado a ferramenta PDCA para orga-
nizar a visitação. Foi realizado um brainstorming entre os alunos do curso de engenharia elétrica que parti-
ciparam como voluntários para promover a orientação e promover uma boa experiência aos visitantes que 
vieram a Unilago conhecer o curso. 
 

METODOLOGIA 
A aplicação da ferramenta PDCA no laboratório de eletrotécnica da instituição e na quadra da UNILAGO, 
onde ocorreu parte das visitações, ocorreu de acordo com a divisão de responsabilidade de cada participan-
te na organização do evento. Foi elaborado um cronograma divido nas seguintes etapas: organização dos 
projetos no laboratório, recepção e apresentação dos projetos aos alunos visitantes. Além disto, houve a 
divisão de atividades e responsabilidades de cada aluno no processo de visita dos alunos visitantes.Durante 
a recepção dos alunos visitantes, os mesmos eram direcionados para as bancadas de apresentação, onde 
ocorria a apresentação de slides e de trabalhos interdisciplinares realizados pelos alunos da instituição, 
entre os quais: partida de motores elétricos, partida direta, estrela/triangulo, painéis solares, instalações 
elétricas com automação e bobina de tesla. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi realizada uma avaliação do que foi considerado totalmente satisfatório e das ações que deveriam ser 
melhoradas. As visitas ocorreram no laboratório de eletrotécnica e na quadra, onde foram recepcionados os 
alunos e foi instalado o experimento da bobina de tesla, com o intuito de despertar a atenção e o interesse 
dos alunos e, assim, promover a interação com os visitantes. Em razão da necessidade de parte dos em 
alunos visitantes em precisaram se ausentarem e do fato de parte dos visitantes demorarem demais em 
laboratórios de outros cursos e, assim, não passarem pelos laboratórios da engenharia elétrica, houve a 
necessidade da instituição educacional em repensar a forma de direcionar os alunos para o laboratório e 
promover mudanças e divisão de responsabilidades, entre elas, a necessidade de entrega das listas para a 
organização do evento. O resultado foi de grande importância pois permitirá passar esta experiência aos 
eventos futuros similares para que seja possível organizar a feira de modo ainda mais bem sucedido e evitar 
possíveis constrangimentos. 
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RESUMO 
Com o passar dos anos e o aumento da industrialização, passou a se discutir a utilização de combustíveis fósseis. Há 
uma preocupação em âmbito global em relação a degradação ambiental provocada pela emissão de poluentes no ar, e 
grande parte é emitida por carros com motor a combustão. Neste cenário, cada vez mais tem se buscado novas manei-
ras para deixar de utilizar fontes de energia poluidoras, a melhor maneira encontrada é a utilização de carros elétricos. 
Este trabalho reúne informações referentes aos carros elétricos e sua eficiência quando comparado aos carros que 
conhecemos. São apresentados dados comparativos entre carros movidos a combustão e a eletricidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Degradação ambiental, Carros Elétricos, Eletricidades, Combustão. 
 
 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem como objetivo apresentar informações referentes à utilização dos carros elétricos na soci-
edade atual, em especial no Brasil. Todas as informações contidas aqui foram obtidas através de pesquisas 
em conjuntas fontes. As informações foram apresentadas de maneira lógica para uma boa compreensão. 
Segundo NODE vários trabalhos sobre os carros elétricos foram pesquisados. O tema tem a pretensão de 
conscientização e preservação do nosso planeta, considerando a atual preocupação em âmbito global com 
a degradação ambiental provocada dia após dia pela queima de combustíveis fósseis. Será apresentado o 
uso do carro elétrico e suas principais vantagens, gerando autoquestionamento no leitor. 
 

METODOLOGIA 
Com base em pesquisas de fontes da internet, usamos para a apresentação dos dados uma sequência 
lógica preestabelecida logo após a escolha do tema.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O carro elétrico possui um alto potencial, em um futuro próximo, substituir os carros movidos a gasolina. 
Através de levantamento de informações, é possível analisar que parte da população não tem conhecimen-
to desta tecnologia. Dentre todas vantagens podemos citar a diminuição drástica dos resíduos poluentes, 
melhor eficiência energética, pois a eficiência dos motores a combustão não passa de 40%, já os motores 
elétricos a eficiência total do conjunto pode ser de 81%. Condução mais agradável, por ser bastante silenci-
oso, ajuda também na poluição sonora da cidade. Menor custo de manutenção e operação, o custo atual da 
eletricidade comparado com o preço do combustível torna o custo do km rodado muito mais barato com um 
veículo elétrico. No Brasil, teríamos também o benefício de não existir “energia adulterada”. A bateria é o 
ponto fraco deste quesito. Mas, se a mesma fosse alugada, por exemplo, ao invés de ser comprada, o custo 
de operação aumentaria significativamente, e ainda continuaria vantajoso. 
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RESUMO 
É notória a importância das usinas hidrelétricas para o quadro de geração de energia no Brasil, cientes dessa relevân-
cia, este trabalho irá simular a geração de energia elétrica através da construção de uma maquete que imitará os proce-
dimentos de uma usina hidrelétrica. As usinas hidrelétricas são consideradas uma forma de geração de energia limpa e 
que usa um “combustível” renovável: a água. Simular-se-á a água movimentando as pás, acionando um gerador de 
energia elétrica, que por si produzirá a corrente elétrica, gerando a energia que alimentará lâmpadas de LED. Isso signi-
fica que estará sendo representado a transformação da energia mecânica (movimento giratório das pás) em elétrica 
(através do gerador). Com isso poderá se observar a geração da energia elétrica através de uma fonte renovável. Além 
disso, será simulado um processo de distribuição de energia ao se fazer com que fios condutores acendam lâmpadas 
de LED. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Geração, Energia Renovável, Hidrelétrica 
 
 

INTRODUÇÃO 
A geração de energia por meio de hidroelétricas é predominante no cenário nacional, pois 65,2% de nossa 
energia é proveniente delas, além disso, o Brasil tem a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Por 
essas razões o trabalho tem como objetivo demonstrar de forma simples e didática, como é o funcionamen-
to das Usinas hidrelétricas. 
 

METODOLOGIA 
A energia cinética da água movimentará as pás que estarão acopladas a um gerador (motor dc), que trans-
formará a energia mecânica em energia eletromagnética. Sendo assim, teremos um campo magnético que 
através de sua variação será possível a produção de uma corrente elétrica. Através da implantação de uma 
bomba d’água, reutilizaremos a água para realizar os procedimentos. Também calcularemos a vasão volu-
métrica da água através do cálculo Q=V/t, ou seja, a vasão volumétrica é igual à razão entre volume (m³) e 
tempo (s). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A energia hidrelétrica é a energia mais utilizada para a produção de energia elétrica, pelo fato da grande 
quantidade de rios de planalto em nosso território nacional. Essa energia foi escolhida por representar dife-
rentes transformações durante seu trajeto: a transformação da energia potencial ocorre pelo fato da água 
estar em movimento que, ao acionar a turbina se transforma em energia mecânica que faz com que a turbi-
na entre em movimento. A turbina é acoplada a um gerador que, ao ser acionado, será o responsável pela 
transformação da energia mecânica em energia elétrica. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O resultado deste trabalho foi o de simular uma usina hidrelétrica através de uma maquete, demonstrando 
como a água movimenta a hélice (que substitui a turbina) e aciona o motor que foi utilizado para substituir o 
gerador. Através dessa movimentação ocorre a produção de energia elétrica que pode ser observada atra-
vés de lâmpadas de LED que acendem quando esses processos acontecem. Concluiu-se que as diferentes 
transformações de energia acontecem através de processos físicos e químicos, que são responsáveis por 
uma gama de eventos que ocorrem até que a energia elétrica seja produzida. Observou-se que através dos 
eventos ocorridos entre materiais condutores e imãs, um campo magnético foi criado, permitindo a movi-
mentação dos elétrons e a produção da energia elétrica.  
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RESUMO 

Com a constante busca pelo conhecimento o presente trabalho mostra alguns aspectos importantes que devem ser 
levados em consideração para uma boa Instalação Elétrica. O respeito das Normas é imprescindível para o sucesso das 
instalações, inclusive as fornecidas pelas Companhias de Energia, um bom projeto elétrico deve ser elaborado para que 
o instalador possa acompanhar os detalhes, como posição dos equipamentos, dimensionamento de tubulações, cabos, 
quadros, seletividade dos disjuntores, o padrão de entrada correto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Instalação Elétrica, Normas, Projetos, Dimensionamento. 
 
 

INTRODUÇÃO 
A Eletricidade é um elemento fundamental em todos os ramos de atividades. Em casas, comércios, indús-
trias, hospitais e em outras edificações a energia elétrica está presente. A preferência pelo seu uso está 
baseada pela facilidade na sua conversão em outras formas de energia, como em energia luminosa no uso 
das lâmpadas, energia mecânica no uso de motores e alimentação de vários equipamentos eletro - eletrôni-
cos de suma importância (televisão, geladeira, computadores). A descoberta da eletricidade ajudou a acele-
rar o desenvolvimento do homem. As instalações elétricas são divididas com base na sua aplicação final e 
nas características dos equipamentos a serem alimentados. A seguir são enumerados alguns tipos de insta-
lações elétricas mais comuns: Instalações Residenciais, Instalações Prediais, Instalações Industriais, Insta-
lações Hospitalares 
 

METODOLOGIA 
O trabalho foi elaborado levando em consideração projetos feitos e executados com a própria experiência 
dos participantes, além de normas especificas que sempre são essenciais para correta elaboração e execu-
ção. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O mundo está em constante evolução, nos últimos 20 anos acompanhou-se vários novos materiais sendo 
lançados. A eficiência energética está cada vez mais sendo solicitada, isso faz com que haja sempre a bus-
ca por reciclagem, desde do projeto à instalação. Outro fator é o mercado cada vez mais competitivo, por 
isso é necessário buscar o constante aperfeiçoamento do conhecimento. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi melhorar o protótipo de um Gerador de van de Graaff, que é utilizado em feiras da institui-
ção e em aulas de eletromagnetismo e geradores, estre protótipo tinha uma deficiência em seu funcionamento tendo 
visto a importância deste material para o nosso estudo foi refeito toda a base do protótipo e substituição do motor e 
componentes influentes em seu funcionamento.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Gerador, corpo elétrico, eletromagnetismos e diferença de potencial. 
 

INTRODUÇÃO 
Em 1929, o físico americano Robert Jemison Van de Graaff construiu o primeiro modelo de gerador, que 
acabou por receber o nome de gerador de Van de Graaff em sua homenagem. O gerador de Van de Graaff 
funciona através da movimentação de uma correia que é eletrizada por atrito na parte inferior do aparelho. 
Ao atingir a parte superior as cargas elétricas, que surgiram com o processo de eletrização, são transferidas 
para a superfície interna do metal, sendo então distribuídas para toda a superfície da esfera metálica, fican-
do carregada de cargas elétricas. Se durante o funcionamento do gerador aproximar o dedo ou um objeto 
de metal perceberemos leves descargas elétricas que ocorrem em razão da diferença de potencial (ddp). 
 

METODOLOGIA 
A princípio foi retirado o motor monofásico de 100W/ 127V e trocado por um motor mais potente de 600W/ 
127V, porem a base do motor antigo não se adequava ao novo, então foi confeccionado uma nova base 
que apoiaria o novo motor, em seguida foi verificado que seria necessário efetuar a troca da polia do eixo do 
motor e a correia, pois as anteriores já estavam muito gastas e não suportaria a potência do novo motor, foi 
refeita toda a parte elétrica efetuando a instalação de um novo potenciômetro com 4 (quatro) velocidades 
pré estipuladas ao motor e melhorando todas as conexões de aterramento do gerador, logo após foi ajusta-
do as posições ideais da correia de borracha azul onde é feito o transportes das cargas elétricas para a 
esfera superior onde ficara todo o acumulo de cargas. 
 

DISCUSSÕES 
Após efetuado a troca dos materiais, foram levantadas algumas discussões referente ao novo motor, se 
seria instalado uma carcaça neste ou deixaria sem, pois, foi optado em deixar o mesmo sem a carcaça de-
vido a se tratar de um equipamento completamente didático, os alunos além de acompanhar como é o fun-
cionamento de um gerador de Van de Graaff também poderão entender como é um motor elétrico funcio-
nando internamente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com as modificações realizadas no gerador de Van de Graaff foi possível utilizar o protótipo durante um 
longo tempo sem aquecer o motor e tendo maior segurança devido à nova base do motor a e a fixação dos 
componentes utilizado, assim podendo ser utilizado em feiras e em aulas com melhor eficiência. 
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RESUMO 
Nos dias atuais vemos a importância da energia elétrica em um processo de manufatura de produtos, o custo gerado 
com energia elétrica para as empresas é grande, uma das soluções para diminuição desse custo em ate 30% seria o 
ingresso ao Mercado Livre de Energia, fazendo parte então de um Ambiente de Contratação Livre (ACL) onde o consu-
midor livre tem o direito de negociar sua energia com agentes comercializadores e geradores de energia, as adequa-
ções e requisitos para esse ingresso. Na cidade de Mirassol – SP foi averiguado falta de informação e divulgação sobre 
esse mercado de comercialização de energia, sobre sua existência, funcionamento, quais os requisitos para participar, 
benefícios que pode trazer as empresas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comercialização de energia, Mercado de energia. 
 

INTRODUÇÃO 
Nesse estudo veremos a importância do Mercado Livre de Energia, seu funcionamento e seus benefícios, o 
desconhecimento e a falta de divulgação do mesmo para empresas que se enquadram nos requisitos para 
fazerem parte desse mercado e estarem economizando no custo de energia elétrica em ate 30% e tendo o 
direito de negociar todas as condições comerciais. Objetivando esse estudo a informar ao leitor sobre a 
existência e como funciona e quem pode fazer parte do Mercado Livre de Energia, e chamar a atenção para 
a pouca divulgação desse mercado. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi idealizado através de um levantamento bibliográfico a respeito do Mercado Livre de 
Energia, artigos, livros, resumos expandidos, dissertações, teses, legislações e sites eletrônicos especiali-
zados nessa temática e entrevista a atendente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e empre-
sas agentes comercializadoras de energia elétrica sobre a divulgação e desinformação sobre esse mercado 
ás empresas, a abordagem dos agentes comercializadores aos clientes consumidores como funciona. 
 

DISCUSSÕES 
O mercado livre de energia é um novo mercado onde empresas que migram para ele, podem minimizar 
seus custos com energia elétrica, possibilitando também o crescimento das empresas e aumento dos inves-
timentos em energias renováveis no Brasil. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi realizada uma pesquisa na cidade de Mirassol – SP constatando que muitas empresas que poderiam 
estar fazendo parte desse ambiente de contratação livre (ACL) não fazem parte pelo desconhecimento ou 
desinformação sobre o Mercado Livre de Energia. Foi feito a analise do estudo feito sobre o assunto e con-
cluiu- se que há muita falta de divulgação e desinformação sobre o Mercado Livre de Energia as empresas 
em um todo. 
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RESUMO 
A introdução dos reatores nos processos de obtenção do etilenoglicol e de interesse econômico é de suma importância 
nos últimos anos. Tendo como foco o melhor rendimento e a diminuição de erros durante o processo. Nesse sentido, o 
reator de mistura completa (CSTR) é uma alternativa promissora, pois permite que a reação ocorra de forma uniforme, 
com bom controle de temperatura, reprodutibilidades, baixo custo operacional e de fácil limpeza. Dentro deste contexto, 
o presente trabalho teve por finalidade a produção do etilenoglicol a partir do óxido de etileno por uma reação catalítica 
utilizando um reator de mistura completa.  
 
Palavras-chave: CSTR; Aditivo anticongelante; Etilenoglicol  
 

INTRODUÇÃO 
O etilenoglicol é utilizado na refrigeração de carros sendo adicionado junto com a água do radiador para 
evitar o congelamento. Possui dois grupos OH disponíveis para ligações de hidrogênio, sendo essas atra-
ções intermoleculares importantes para qualquer anticongelante (MIDDLECCAMP et al, 2016). Na sua for-
ma pura, o etilenoglicol é um líquido límpido, incolor, de uma textura ligeiramente viscosa de sabor levemen-
te adocicado, e de considerável toxicidade (SIEMENS, 2015). Com o intuito de obter um alto rendimento na 
produção do etilenoglicol o uso do CSTR é indicado, que possibilita manter a concentração constante du-
rante toda a mistura. Os reatores de fluxo contínuo possuem tubulações acopladas, e no seu interior uma 
haste composta por hélices, que possibilitam uma mistura perfeita (FOUTCH; JOHANNES, 2003). O presen-
te trabalho teve por finalidade o desenvolvimento de um reator contínuo de mistura completa para a produ-
ção do etilenoglicol a partir do óxido de etileno por uma reação catalítica.  
 

METODOLOGIA 
Para a produção do etilenoglicol, utilizou-se óxido de etileno, água e ácido sulfúrico concentrado (catalisa-
dor). Foi preparada uma solução de ácido sulfúrico (0,9 % m/m) aquecida a 55º C. Alimentou-se o reator 
com óxido de etileno (provindo de cilindros) e água no reator com uma vazão de 0,4 L/min. O funcionamento 
do reator começou após a aberturas de ambos os reagentes. Após a reação, utilizou-se carbonato de sódio 
a 5% (m/m) no produto final para devidos tratamentos do ácido sulfúrico.   
 

DISCUSSÕES 
A lavagem com a solução de carbonato de sódio a 5% objetivou a retirada do ácido sulfúrico. Como produto 
final, o álcool obtido foi o etilenoglicol com pH 1,05, densidade 0,98 g/cm³ e ponto de ebulição 121 °C. Per-
cebeu-se a ocorrência de um escape constante de gás de óxido de etileno possibilitando uma perda de 
eficiência do processo, e a temperatura não se manteve na desejada, pois não foi corretamente adaptado a 
resistência na água com o ácido sulfúrico a 55ºC. A vazão estipulada pelos cálculos foi reajustada durante 
os processos para um melhor rendimento, possibilitando a formação satisfatória do etilenoglicol.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após o desenvolvimento e construção do reator obteve-se a formação do etilenoglicol, identificado pelo seu 
odor característico adocicado, seu pH, densidade e ponto de ebulição. De acordo com os dados obtidos, 
concluiu-se que o experimento foi afetado pelos erros sistemáticos operacionais e de instrumentação, modi-
ficando o resultado esperado e estudos adicionais são necessários para otimizar as condições do reator. 
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RESUMO 
 No Brasil, o fertilizante fluido é muito empregado nas plantações de cana-de-açúcar, sendo composto principalmente de 
nitrogênio, fósforo e potássio. Após testes preliminares em laboratório, foi produzido em reator do tipo batelada. A avali-
ação da sua eficiência foi observada em uma muda de pimenta plantada e desenvolvida com esse fertilizante. Realizou-
se o projeto e construção de um reator do tipo batelada, em escala de bancada, utilizando-se materiais como botijão de 
refrigerador de ar condicionado como estrutura, barras de ferro, válvulas e uma rosca sem fim para inserir os reagentes 
no interior do reator. O trabalho teve por finalidade projetar e construir um reator do tipo batelada para a produção do 
fertilizante fluído.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cana-de-açúcar; Nutrientes; Fertilizante fluido; Reator Batelada.  
 

INTRODUÇÃO 
 No Brasil a cana-de-açúcar é uma importante fonte de geração de energia, de açúcar e de álcool. Os nutri-
entes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio são essenciais em seu cultivo. O fertilizante fluído 
(adubo líquido) pode ser produzido em reator do tipo batelada, em operações descontínuas, ou seja, os 
reagentes sofrem variações de concentração e temperatura ao longo do tempo, agregando grande quanti-
dade de conversão para a formação do produto (FOGLER, 2009). O presente estudo teve como objetivo 
desenvolver um reator tipo batelada para produção de fertilizante fluido, a fim de obter-se conhecimento 
sobre os processos envolvidos.  
 

METODOLOGIA 
Na construção do reator batelada utilizou-se um botijão de aço com um volume de 7L, a pá de agitação foi 
construída com 4 barras de ferro de 18 cm soldadas em barras roscáveis ligadas a um suporte com rola-
mentos e um eixo. Para o motor foi utilizado um suporte feito com barra de metal para fixá-lo ao reator. O 
sistema conta também com uma rosca sem fim de ferro. A válvula de saída foi colocada no fundo do botijão 
para não haver zonas mortas. Para produzir o fertilizante, utilizou-se uréia granulada e cloreto de potássio 
em pó para obtenção do N e K, a proporção de água foi de 0,61 kg de água para cada litro de fertilizante. 
Inicialmente o reator foi alimentado com água, e em seguida o motor da rosca sem fim foi ligado para adição 
de cloreto de potássio e uréia. O tempo de reação foi de 20 minutos. No fertilizante produzido, foram reali-
zadas medições de densidade e pH e, aplicados em mudas de pimenteira para testes.   
 

DISCUSSÕES 
Através da análise de pH, pode-se verificar sua estabilidade em 3,1. A medição da densidade do fertilizante 
fluido resultou em 1,12 g/L. Foram realizados testes preliminares, onde foi produzido fertilizante em escala 
laboratorial e analisadas as quantidades de reagentes necessárias para a produção deste. A correção do 
pH foi feita com ácido fosfórico. Foram realizadas análises quantitativas de nitrogênio e potássio presentes 
no fertilizante produzido, utilizando, respectivamente, as técnicas de liga de Raney com destilador tipo 
Kjeldhal e absorção atômica, tendo como resultado 11,9% de nitrogênio e 10% de potássio. O fertilizante 
produzido foi, então, aplicado em mudas de pimenta, cujo desenvolvimento e o florescimento foi satisfatório.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluiu-se que o uso de fertilizante tem grande importância na produção de cana-de-açúcar, sendo viável 
a sua própria produção na própria empresa, excluindo a necessidade de importação destes. Com a realiza-
ção dos testes preliminares foi possível determinar as quantidades de matéria-prima necessárias para a 
fabricação no reator em batelada projetado em escala laboratoriala fim de evitar acúmulos e a obtenção de 
uma mistura mais aproximada da perfeita possível. Os resultados quantitativos de nitrogênio e potássio 
mostraram-se dentro das especificações permitidas, de acordo com Mapa (2017).   
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RESUMO 
Atualmente, grande parte de energia consumida é derivada do petróleo, uma fonte limitada e não renovável. O consumo 
de combustíveis derivados do petróleo, tem como uma das consequências a poluição atmosférica. O biodiesel é uma 
alternativa para a produção de combustíveis sustentáveis, obtido através de fontes limpas e renováveis. Dessa forma, o 
objetivo deste trabalho foi projetar e construir um sistema para a produção de biodiesel composto por dois tanques, um 
reator tubular de fluxo oscilatório e um decantador, tendo como matéria-prima óleos e/ou gorduras residuais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, Renovável, Reator Tubular.  
 

INTRODUÇÃO 
 O biodiesel, quimicamente, é um éster de ácido graxo de cadeia longa, derivado de fontes renováveis (EN-
CARNAÇÃO, 2008). Para a obtenção do biodiesel, a técnica utilizada é a reação de transesterificação entre 
óleo e etanol (QUESSADA, 2010). O presente trabalho tem como objetivo estudar o procedimento de pro-
dução biodiesel, demonstrando os materiais utilizados, os procedimentos realizados, a construção de um 
reator e as reações envolvidas.  
 

METODOLOGIA 
 Para determinar a quantidade de hidróxido de sódio, em termos teórico, utilizou-se 0,5% m/m de NaOH em 
relação ao óleo e ao etanol (KUCEK et al., 2007). Além disso, com base nos cálculos feitos, a estequiome-
tria da reação, tem-se 1 mol de triglicerídeo e 3 mols de álcool (SHUCHARDT,1998). Portanto, para a pro-
dução do biodiesel foi utilizado 5,24 g do hidróxido de sódio e 0,2 mL de etanol para um litro de óleo. Como 
materiais para fabricação foram utilizados chapas de aço inox, 6 válvulas, uma bomba, uma resistência e 
um termostato.  
 

DISCUSSÕES 
 Em um sistema fechado, diluiu-se NaOH em etanol. A solução resultante foi bombeada para o reator tubu-
lar de fluxo oscilatório. O óleo filtrado e aquecido a 70ºC foi adicionado à mistura e, posteriormente, encami-
nhouse para o decantador, onde ficou em repouso por 48h. A glicerina foi separada, e então o biodiesel foi 
lavado com água a 50°C. Este processo de lavagem foi repetido três vezes com intervalos de um dia entre 
as lavagens, devido a decantação. Ao final do processo de lavagem, o biodiesel foi reaquecido durante 30 
min a 90ºC até ficar translucido. A partir das equações, baseando-se em DELMÉE (1983), obteve-se os 
cálculos de vazão.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Através das pesquisas que foram realizadas neste projeto, abrangendo as formas de produção, as caracte-
rísticas e uso do biodiesel, a produção industrial, os parâmetros e monitoramento necessário, os reatores 
utilizados para a obtenção do produto, os resíduos gerados e seus riscos envolvidos no processo, pode-se 
concluir que apesar do biodiesel ser geralmente produzido em reatores bateladas, a produção por meio do 
reator tubular oscilatório é possível.  
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RESUMO 
Neste trabalho foi realizado um estudo para a produção artesanal do etanol com o caldo de cana e fermento biológico 
seco. A cana de açúcar, vegetal rico em açúcar, é encontrado facilmente na região do sudeste do Brasil, onde o país se 
encontra em segundo lugar no ranking mundial de produção de etanol. Todo esse resultado surgiu de um forte investi-
mento em busca de fontes alternativas ao petróleo e compreendeu na produção do etanol a partir de técnicas adapta-
das e em menor escala. O objetivo deste trabalho foi produzir etanol hidratado a partir do etanol em escala de laborató-
rio. Constatou-se a produção de etanol com um teste de inflamabilidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: etanol, cana de açúcar, fermentação alcoólica.   
 

INTRODUÇÃO 
Com o aumento da população e consequente necessidade de mais combustíveis além de medidas mitiga-
doras para diminuir a poluição gerada, sendo o petróleo, principal fonte energética explorada, não renová-
vel, com altos níveis de poluição atmosférica e de alto custo, levaram os governos a buscarem fontes alter-
nativas, encontrando então o etanol (SANTOS; QUEIROZ; COLODETTE, 2012). No Brasil o etanol é produ-
zido e consumido em larga escala, onde o mesmo é obtido pelo caldo de cana de açúcar, por meio de fer-
mentação alcoólica. Segundo PACHECO (2011), o etanol já apresenta indicadores ambientais positivos 
quando comparado a gasolina em razão da baixa emissão gasosa. Com cerca de 56% da cana moída no 
estado de São Paulo para a produção de etanol o objetivo do trabalho e estudar a produção de etanol a 
partir da cana de açúcar em escala laboratorial.  
 

METODOLOGIA 
A produção artesanal de etanol foi realizada em um laboratório de química. Foi utilizado fermento biológico 
como levedura e caldo de cana limpo, moído no mesmo dia, comprado no mercadão municipal de São José 
do Rio Preto. Inicialmente a cana foi moída, aquecida a 100ºC e filtrada.  Nesta etapa, obteve-se o caldo 
clarificado e purificado, para melhor eficiência da fermentação. A seguir foi adicionado o biológico e mante-
vese por 16 horas fermentando o caldo. Em seguida, o caldo fermentado, chamado de mosto, foi inserido 
em um balão de destilação, foi aquecido por aproximadamente 80ºC. O processo de destilação foi realizado 
com refluxo. Na saída foi inserido um termômetro para controle de temperatura de ebulição. No final obteve-
se o álcool hidratado.  
 

DISCUSSÕES 
 Diante da metodologia exposta, foi utilizado cerca de 2L de caldo de cana e obtido 360mL de etanol. Foi 
realizado um teste inflamabilidade, ao colocar o produto produzido em contato com uma chama. Também foi 
possível verificar as características físicas do produto como odor e cor compatíveis com o etanol. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através do trabalho pode-se estudar o processo de fermentação e destilação. Foi possível obter o etanol a 
partir da cana de açúcar em escala laboratorial através do controle da temperatura de destilação por volta 
de 80ºC.  
 

REFERÊNCIA 
 PACHECO, T. Fermentação alcoólica com leveduras de características floculantes em reator tipo 
torre com escoamento ascendente, Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, 2010 
SANTOS, F. QUEIROZ, J. COLODETTE, S. Potencial da palha de cana de açúcar para produção de 
etanol. Universidade Federal de Viçosa, 2012 
 

 
 



 

PRODUÇÃO DO PERFUME A PARTIR DA EXTRAÇÃO DO AROMA DE MAÇÃ VERDE 
 
SANTOS, Diego Pires dos; SILVA, Giovana Aparecida da; ANDRADE, Robson Gonçalves de; 
CARRITO, Felipe Henrique Aparecido. Discentes do curso de Engenharia Química - UNILAGO  
 
PIANHERI, Anieli; PEDRO, Maria Angélica Marques. Docentes do curso de Engenharia Química- 
UNILAGO.  
 
 

RESUMO 
O perfume é uma mistura de várias essências e substancias químicas, sendo ela, fixadores, diluentes e essências ou 
óleos essenciais.  Os óleos essências são substâncias voláteis também chamados de essências ou fragrância, obtidas 
através de vegetais por meio de técnicas de extração. O presente trabalho teve como objetivo isolar o óleo essencial de 
maçã verde através da técnica de arraste a vapor para a fabricação do perfume.  
 
Palavras chaves: perfume, óleo essencial, arraste a vapor.   
 

INTRODUÇÃO 
 O mercado de fragrâncias brasileiro é um dos maiores do mundo, fechou o ano de 2017 com vendas supe-
riores a 6,8 bilhões de dólares ocupando a segunda posição mundial liderada pelos Estados Unidos (COS-
METICINNOVATION, 2019) O perfume, de forma artesanal, é produzido através de uma solução alcoólica 
de concentração desejada com os princípios aromáticos, sob a forma de óleos essenciais, acrescentando-
se corantes e fixadores. Os fixadores são utilizados para impedir a volatilização da essência e conservando 
por mais tempo o aroma. A essência é responsável por gerar o perfume e os diluentes para o preparo ade-
quado da concentração adequada para que ele não fique forte em excesso (LIMA, 2019). O objetivo deste 
trabalho foi isolar o óleo essencial de maçã verde (etanoato de butila) através da técnica de arraste a vapor 
para a fabricação do perfume.  
 

METODOLOGIA 
O processo de produção do perfume dividiu-se em duas partes. Primeiramente, foi extraído os óleos essen-
ciais da maçã verde através da destilação por arraste a vapor. A matéria-prima (maçã verde) foi completa-
mente mergulhada na água onde a extração ocorre em temperatura inferior a 100°C, evitando assim a per-
ca de compostos sensíveis a altas temperaturas. O vapor de água contido no primeiro kitassato atravessou 
os tecidos da maçã verde, matéria prima vegetal, que estava presente no segundo Kitassato, levando con-
sigo o óleo contido no interior de suas glândulas. O óleo liberado vaporizou-se, sendo arrastado pelo vapor 
até atingir o condensador, onde o óleo volta à fase líquida. No processo final ocorreu a separação do óleo e 
da água. Na segunda parte foram adicionados a 1,5 mL óleo essencial obtido, 8,5 mL de fixador, propileno-
glicol, e o álcool de cereais como diluente, obtendo um perfume com concentração de 15%.  
 

DISCUSSÕES 
A solução obtida apresentou o aroma da maçã (etanoato de butila), mas também foi constatada a presença 
de um odor não desejado, devido a possível oxidação ocorrida durante o processo de corte e trituração da 
fruta, uma vez que a maçã é um produto propício para escurecimento enzimático. No processo também 
houve dificuldade no controle de temperatura devido ao baixo escape de vapor presente entre as manguei-
ras dentro do balão volumétrico.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A técnica de arrasta de vapor usada para a extração do óleo essencial de maçã verde, em escala laborato-
rial, foi eficaz e produziu-se o perfume.   
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RESUMO 
Pilha é um dispositivo constituído unicamente de dois eletrodos e um eletrólito, arranjados de maneira a produzir ener-
gia elétrica. Devido o seu descarte inadequado as pilhas podem, além do contaminar o solo, podem causar prejuízo na 
saúde da polulação devido seus materiais constituinte. Portanto, o objetivo deste trabalho foi construir uma pilha com 
material reciclável e determinar sua diferença de potencial, que foi de 2 Volts. Além disso, foi ralizado um experimento 
colocando duas pilhas em séries e duas em paralelo. Consegui-se uma diferença de potencial de 4 Volts. 
 
PALAVRAS CHAVE: Oxidorredução; descarte de pilha; diferença de potencial. 
 

INTRODUÇÃO  
Pilha é um dispositivo constituído unicamente de dois eletrodos e um eletrólito, arranjados de maneira a 
produzir energia elétrica. O eletrólito pode ser líquido, sólido ou pastoso, mas deve ser, sempre, um condu-
tor iônico. Quando os eletrodos são conectados a um aparelho elétrico uma corrente flui pelo circuito, pois o 
material de um dos eletrodos oxida-se espontaneamente liberando elétrons (anodo ou eletrodo negativo), 
enquanto o material do outro eletrodo reduz-se usando esses elétrons (catodo ou eletrodo positivo) (  BOC-
CHI; FERRACIN, BIAGGIO, 2000). Nos dias atuais a população não tem ciência do descarte inadequado de 
pilhas e baterias e de seus males a saúde e ao meio ambiente. Os danos causados  ao planeta são dificil-
mente reversíveis, uma vez que, os materiais tóxicos contidos em pilhas ou baterias ficam mais frequentes a 
serem descartados de forma irregular em locais inapropriados (MANTUANO et al, 2011). 
 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
A construção da pilha foi realizada no laboratório de química da Unilago. Primeiramente colocou-se uma 
ponta de fio desencapado no fundo do béquer. Conectou-se polo positivo do voltímetro ao fio acoplado no 
fundo do copo e o pólo negativo ao fio em contato com o papel alumínio. Preencheu-se o béquer até meta-
de de sua capacidade com NaClO  e fez-se a leitura da diferença de potencial no voltimetro. A seguir, foram 
realizados teste com dois sistemas iguais  de modo a se ter pilhas em paralelo e em série. 
 

DISCUSSÕES  
Após a realização do experimento, foi possível obter carga elétrica através da reação química entre o papel 
alumínio e o NaClO. Observou a liberação de Cl2 (gás cloro) conforme o andamento da reação, obtendo 
uma carga de aproximadamente 2 Volts, a qual foi comprovada com o voltímetro. A ligação dos dois siste-
mas (duas pilhas) em série e em paralelo possibilitou ter pilhas em paralelo e em série com o objetivo de 
gerar uma diferença de potencial de 4 Volts. A ligação em paralelo possibilitou acender uma lâmpada de 
voltagem menor que a obtida no experimento e a ligação em série deveria ser capaz de ativar uma lâmpada 
de LED o que não aconteceu.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os objetivos previstos foram alcançados neste trabalho. Através da construção das pilhas, com materais 
reciláveis e que não contaminam o meio ambiente, poi possivel obter uma diferença de potencial para ligar 
pilhas de peuqenas voltagens. . 
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RESUMO 

Pilhas são mecanismos que desempenham conversões de energia gerada por uma reação eletroquímica em energia 
elétrica. No entanto seus descarte inadequado leva à poluição do meio ambiente. Otrabalho teve como objetivoconstruir 
a pilha de Daniell com diferentes elétrólitos e determinar quais reagentes tem maior pontencial de energia (ddp) e menor 
impacto ambiental. Foram utilizados dois eletrodos, barras de zinco e cobre, onde zinco sofreu oxidação (corrosão)eo 
cobre redução e eletrólitos de limão e ácido acético. Com isso observou a ddp dos eletrólitos,com diferentes valores, 
variando entre 0,633 e 0,934 V. O melhor eletrólito foi o ácido acético aquoso e ele foi utlizado no prototipo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Diferença de potencial; Eletrólitos; Pilha de Daniell. 

 
INTRODUÇÃO 

A pilha de Daniell foi desenvolvida em 1836, caracterizada pelo uso de eletrodos constituídos de placas 
metálicas, sendo uma de cobre imersa em uma solução de sulfato de cobre (CuSO₄) e o outro eletrodo de 
zinco imerso em uma solução de sulfato de zinco (ZnSO₄).  Além disso, possuia uma ponte salina contendo 
uma solução aquosa concentrada de um sal bastante solúvel, como o cloreto de potássio (KCl) (ATKINS; 
JONES, 2012). O objetivo deste trabalho foi  construir um protótico baseado na pilha de Daniell com diferen-
tes elétrólitos, limão e ácido acético,  e determinar quais reagentes tem maior pontencial de energia (ddp) e 
menor impacto ambiental com a  justificativa de uma pilha mais sustentável.  

 
METODOLOGIA 

O trabalho é um estudo experimental quantitativo realizado no laboratorio de química da UNILAGO. A pri-
meira fase consistiu na montagem da pilha de Daniell com dois eletrodos, barras de zinco e cobre e etrólitos 
de limão e ácido acético na concentração de  1 mol L-1e ponte salina saturada á 3 mol L-1decloreto de po-
tássio (KCl). Depois da construção foi realizado a determinação da ddp e construído um protótico usando o 
melhor eletrólito. 

 
DISCUSSÕES 

Como as pilhas podem causar problemas ao meio ambiente foram realizadas análises laboratoriais utilizan-
do o método da pilha de Daniell para idealização de um protótipo no tamanho e formato das pilhas conven-
cionais, porém com composição interna modificada a fim de gerar menor impacto ambiental.Com isso ob-
servou a ddp dos eletrólitos,com diferentes valores, variando entre 0,633 e 0,934 V. O melhor eletrólito foi o 
ácido acético aquoso e, portanto, foi utilizado no prototipo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos do trabalho foram alcançados para obtenção de um prototipo com menor impacto ambiental e 

maior potencial de energia. 
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RESUMO 
Tudo o que não é útil nós descartamos no lixo, mas as pilhas não podem ter o mesmo fim. Quando as pilhas são des-
cartadas em lixões liberam componentes tóxicos como o cádmio, chumbo e mercúrio, que contaminam o solo, os cursos 
d’água e os lençóis freáticos. Neste trabalho foi realizado um estudo com o objetivo de reciclar a parte metálica da pilha 
ao invés de ser descartada no lixo, como poluente. Abordaram-se técnicas de reciclagem da pilha, métodos e matérias 
usados para a criação de um abridor de garrafas, e também a conscientização das pessoas a descartar as pilhas em 
local apropriado, pelo risco que seus componentes causam à saúde.  
 
PALAVRAS CHAVE: Pilha. Reciclagem. Descarte.    
 

INTRODUÇÃO 
 Tudo o que não é útil nós descartamos no lixo, mas as pilhas não podem ter o mesmo fim. Quando as pi-
lhas são descartadas em lixões liberam componentes tóxicos como o cádmio, chumbo e mercúrio, que con-
taminam o solo, os cursos d’água e os lençóis freáticos. A reciclagem das pilhas colabora com o meio ambi-
ente e processos produtivos, pois com ela pode-se recuperar alguns materiais que seriam retirados da natu-
reza. (BLOGSPOT, 2019). O objetivo deste trabalho foi construir um abridor de garrafas com partes de uma 
pilha comum e demonstrar que sua reciclagem é importante e pode ser útil.  
 

METODOLOGIA 
 O primeiro procedimento foi a retirada do plástico que envolve a pilha, e em seguida a remoção dos com-
ponentes que ficam dentro dela. Após isso ser feito, lavou-se a parte metálica que sobrou. Com auxílio de 
um maçarico, as partes metálicas das pilhas foram fundidas e colocadas em um molde. Ao ser fundido, o 
metal foi colocado no molde para formar o objeto de interesse, e assim que secou, foi jogada água e remo-
vido toda terra para remoção do objeto.    
 

DISCUSSÕES 
A partir do derretimento da parte metálica da pilha, foi obtido um abridor de garrafas. Após a reutilização 
desse metal, o restante da pilha foi descartado em local apropriado, mostrando-nos que através da reutiliza-
ção dessas, novos produtos podem ser obtidos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O trabalho teve como intuito a reutilização da parte metálica da pilha, obtendo um abridor de garrafa, entre-
tanto para que o trabalho fosse mais concretizado em reutilização de toda a pilha, poderiam ser reaprovei-
tados todos os metais pesados e abordar métodos mais precisos, para que nenhuma parte da pilha fosse 
descartada.   
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RESUMO 
Os detergentes são substâncias químicas formadas por compostos orgânicos capazes de se solubilizar em água, emul-
sionar óleos e manter a sujeira em suspensão. Dividem-se em quatro tipos principais: anfóteros, aniônicos, catiônicos e 
não iónicos. Dentre os diferentes tipos de detergentes disponíveis no mercado para distintas finalidades, o presente 
trabalho optou por produzir três tipos de detergente: neutro e alcalino clorado.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Detergente alcalino; Tensão Superficial; Tensoativo. 
 

INTRODUÇÃO 
Os detergentes são substâncias químicas formadas por compostos orgânicos capazes de solubilizar em 
água, emulsionar óleos e manter a sujeira em suspensão, que possuem uma região apolar, parte hidrofóbi-
ca, longa cadeia de hidrocarbonetos, já a região polar, parte hidrofílica, apresenta as seguintes funções, sal 
de amônia quaternário, sal de ácido sulfônico, ácidos sulfônicos, amônia terciaria e fosfato (HEIZIR, 2009). 
A parte hidrofílica irá aderir as moléculas de água, onde haverá a quebra das atrações intermoleculares, 
reduzindo a tensão superficial, fazendo com que a estrutura da gota d’água entre em colapso, expandindo-
se na superfície. Os detergentes são divididos em quatro tipos, anfóteros, aniônicos, catiônicos e tensoati-
vos não iónicos (DALTIN, ,2011). O detergente alcalino clorado, que é mais indicado para limpezas em in-
dústrias alimentícias devido a sua alta ação sanificante que elimina bactérias e outros microrganismos 
(OLIVEIRA, 2017). O detergente neutro é mais utilizado no dia a dia, em limpezas superficiais devido a não 
agressão a superfície e seu pH que se encontra na faixa de 7 (OLIVEIRA, 2017). O presente trabalho tem 
como objetivo produzir dois tipos de detergentes, o neutro e o alcalino clorado. 
 

METODOLOGIA 
Para a obtenção do detergente neutro, adicionou-se metade da água no balde, juntamente com o ácido 
sulfônico e mexeu-se, até que a mistura fique totalmente branca. Em seguida, adicionou-se amida e perce-
beu-se então uma pequena mudança na cor da mistura, em que foi adicionado o lauril. Colocou-se então a 
outra metade da água e adicionou-se aos poucos a soda caustica. A mistura descansou por 12 horas. Pas-
sadas essas horas, adiciono-se o corante e o conservante. Já o detergente alcalino clorado foi preparado 
com água potável em um recipiente de plástico reforçado, e, sob uma certa agitação acrescentou-se a soda 
caustica 50%. Durante a homogeneização da soda com a água, a temperatura do sistema aumentou. A 
mistura foi deixada em repouso até que a temperatura baixasse. Em seguida, adicionou-se o hipoclorito de 
sódio para homogeneização e sobre agitação acrescentou-se o polyamine MO 30 OX.   
 

DISCUSSÕES  
Os detergentes foram produzidos. Conforme literatura,  o detergente neutro é mais utilizado no dia a dia, 
devido a não agressão a superfície e seu pH próximo de 7 e detergente alcalino clorado, que é mais indica-
do para limpezas em indústrias alimentícias devido a sua alta ação sanificante que elimina bactérias e ou-
tros microrganismos. Foi realizada uma pesquisa a respeito do custo deles. O detergente neutro gira em 
torno de R$12,00 o litro, enquanto que a mesma quantidade de detergente alcalino tem custo médio de 
R$20,00.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste trabalho foi alcançado.  Os dois detergente foram obtidos com sucesso.   
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RESUMO 
A busca por fontes de energia renovável tem sido um grande desafio nas últimas décadas para o homem e, com o de-
senvolvimento de processos, foram obtidos grandes avanços, como a produção do biodiesel que é muito utilizado para 
diversos setores de transporte. O biodiesel é um biocombustível renovável produzido a partir de matérias primas de 
fontes renováveis como os óleos vegetais ou animais. Com isso pode-se reutilizar óleos residuais de fritura para a ob-
tenção do biocombustível. O objetivo deste trabalho foi realizar análises físico-químicas para determinar a qualidade do 
biodiesel artesanal produzido a partir do óleo residual de fritura e do metanol.  
 
Palavras-chave: Biodiesel, transesterificação, análises físico-química.  
 

INTRODUÇÃO 
 Biodiesel é um substituto natural do diesel de petróleo e é obtido a partir de óleos vegetais, gorduras ani-
mais e óleos usados para a fritura de alimentos através da reação de transesterificação com álcool e na 
presença de um catalisador.  O metanol é o álcool mais utilizado para produção do biodiesel no Brasil e no 
mundo. Vários fatores contribuem para essa escolha (RAMOS et al, 2017). Através da reação obtém-se os 
ésteres de ácido graxos (biodiesel) e glicerina, subproduto da reação (VOLLHARDT, 2004). As propriedades 
do biodiesel variam de acordo com a composição dos ácidos graxos da matéria-prima. No entanto, o produ-
to deve apresentar propriedades similares às do diesel de petróleo, podendo assim ser utilizado em motores 
do ciclo diesel (RAMOS et al, 2017). O presente trabalho teve como objetivo produzir e analisar as proprie-
dadesfísico-químicas do biodiesel obtido de maneira artesanal. 
 

METODOLOGIA 
Para a produção de biodiesel utilizou-se 500 mL de óleo de soja residual, 58,13 mL de metanol e 3,6 g de 
NaOH. A seguir, a mistura foi aquecida em banho Maria à 50ºC em uma panela e adicionou-se NaOH. O 
metanol foi diluído e adicionou-se na mistura.  Manteve-se o sistema em constante agitação durante 5 minu-
tos e depois em repouso em um funil de vidro até o dia seguinte. Ocorreu a separação das fases da gliceri-
na e do Biodiesel. Descartou-se a glicerina e efetuou-se a lavagem do biodiesel com água aquecida a 90ºC.  
O biodiesel foi neutralizado com 100 mL de ácido clorídrico a 0,5% e no dia seguinte adicionou-se sulfato de 
sódio anidro para eliminar-se traços de agua e filtrou-se em um funil com algodão todo o biodiesel.  
 

DISCUSSÕES 
 A densidade aferida do óleo de soja foi condizente com o valor da Ficha de Segurança de Produto Químico 
(ISPC), 0,94 g/mL, e o biodiesel teve um valor um pouco a baixo comparado à literatura, sendo 0,63 g/mL. A 
turbidez do biodiesel foi de 0,96 NTU. Por fim, a cromatografia gasosa por ionização constatou o sucesso da 
reação pela presença dos picos referentes aos principais ácidos graxos no cromatograma da amostra  de  
biodiesel:  palmitato,  oleato,  linoleato  e  linolenato,  os  quais  não  foram  visualizados  no cromatograma 
do óleo de soja residual de partida.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Através das análises realizadas pode-se constatar a produção do biodiesel e da qualidade do produto obti-
do.  
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi analisar quais os benefícios que o óleo essencial de lavanda junto com a massagem relaxante 
proporciona no tratamento de relaxamento muscular. O presente trabalho foi realizado na clínica escola de Estética e 
Cosmética UNILAGO, com uma voluntária do sexo feminino de 21 anos. Foi entregue um questionário para a voluntaria 
mensurar a melhora que obteve da dor. Utilizou-se uma análise quantitativa dos resultados realizados nos tratamentos 
estéticos de relaxamento muscular. De acordo com o relato da voluntaria houve melhora significativa nas dores, relatou 
que sente dores apenas quando realiza muito esforço ou tem postura errada por muito tempo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tensão Muscular; Massagem Relaxante; Óleo Essencial; Estética. 
 

INTRODUÇÃO 
A massagem relaxante proporciona maior conforto, bem-estar, e, principalmente, relaxamento muscular, 
físico e mental. Através das mãos ou de objetos específicos faz a mobilização dos tecidos, associado ao 
óleo essencial de lavanda que é o mais utilizado em vários tratamentos, aliviando dores musculares, enxa-
quecas e outras dores e inflamações. O objetivo do estudo foi analisar os benéficos que o óleo essencial de 
lavanda junto com a massagem relaxante proporciona para o tratamento de relaxamento da musculatura. 
 

METODOLOGIA 
Análise quantitativa dos resultados realizados nos tratamentos estéticos de relaxamento da musculatura, 
através da massagem, associados à óleo essencial de lavanda, realizado na clínica escola de Estética e 
Cosmética da UNILAGO. A amostra foi composta por uma voluntária do sexo feminino de 21 anos. Foram 
realizadas 7 sessões de massagem relaxante com óleo vegetal neutro como carreador do óleo essencial de 
lavanda, as manobras executada durante a massagem relaxante foram deslizamento, pressão, percussão e 
fricção aplicados a musculatura superficial. O tratamento foi executado 1 vez por semana e com duração de 
1 hora cada. 

DISCUSSÕES 
A voluntária de 21 anos apresentava um quadro avançado de dores musculares, todos os dias, principal-
mente na região lombar. Após realizadas as 7 sessões, houve uma melhora significativa nas dores da mus-
culatura, passando a sentir dores somente quando realiza esforço físico moderado ou fica em postura ina-
dequada por muito tempo. No presente estudo a voluntária demonstrou satisfação dos resultados obtidos 
com o uso do óleo essencial de lavanda associado a massagem. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através do questionário oferecido previamente a voluntária no inicio e final do tratamento estético a mesma 
fez um relato de que obteve uma melhora significativa nas dores musculares, onde a mesma demonstrou 
satisfação com o resultado obtido. 
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                                                                   RESUMO 
O objetivo do estudo foi analisar a autoestima após o designer de sobrancelhas. Foi realizado na clínica escola de Esté-
tica e Cosmética UNILAGO, a avaliação de 31 participantes de ambos os gêneros. Previamente ao início da pesquisa 
os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para coleta de dados, realizou-se um ques-
tionário contendo 12 perguntas fechadas, obtendo informações individuais, autoestima das pessoas antes e após reali-
zar o procedimento, intervalos de tempos entre uma sessão e outra, se costuma mudar de profissional, entre elas tam-
bém, alergia, espessura do pelo, e se faz uso da henna. Contudo base nisso, obteve os resultados do nível de pessoas 
que buscaram fazer as sobrancelhas por vaidade ou para uma ocasião específica e como se sentiram. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autoestima, Sobrancelha, Designer, Estética. 

INTRODUÇÃO  
O crescimento dos pelos se iniciam nos folículos pilosos, que são invaginações na derme semelhantes a 
uma meia do epitélio superficial, nos quais envolvem na sua base uma pequena área de derme conhecida 
como a papila dérmica, e sua cor e tamanho se distingue devido a herança genética e a região do corpo. O 
objetivo do estudo foi analisar os sentimentos despertados após o procedimento de mudar o delineamento 
das sobrancelhas. 
 
                                                                 METODOLOGIA 
Foram aplicados questionários para avaliação contendo perguntas fechadas, obtendo informações individu-
ais, para avaliar a autoestima das pessoas que se submeteram ao designer de sobrancelha, realizado na 
clínica escola de Estética e Cosmética da UNILAGO. A pesquisa foi composta por participantes de ambos 
os gêneros e com idade entre 15 à 20 anos (média de 31 anos), foi avaliado através das perguntas sobre o 
contentamento quanto a não realização do delineamento das sobrancelhas e como se sentem após realizar 
o procedimento, o intervalo de tempo entre um sessão e outra, entre outras também, se faz o uso da henna. 
Posteriormente á aplicação do designer de sobrancelha, os participantes preencheram o questionário, com 
a duração de 5 minutos para explicação sobre as questões e 5 minutos para o seu preenchimento. 
                             
                                                                     DISCUSSÕES 
Foi realizado dentro da clínica escola Unilago uma pesquisa, usando questionários com 12 perguntas fe-
chadas, tendo 31 participantes de gênero feminino e masculino com idade entre 15 á 50 anos (média de 31 
anos). Sendo avaliado como se sentem antes de ser realizado o procedimento e como se sentem após o 
designer de sobrancelhas, tempo de intervalo entre uma sessão e outra, se fazem uso da henna. Com base 
nesses dados, obteve o resultado de melhoras significativas na autoestima das pessoas após a realização 
do designer de sobrancelhas, despertando sentimento de contentamento , satisfação e prazer e bem estar. 

                                                         CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Quanto aos resultados, observou nas pessoas que submeteram ao procedimento uma melhora significativa 
na autoestima após realização da técnica. Sentiram-se mais contentes, satisfeitos, e prazer e bem estar. 
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RESUMO 
As estrias apresentam-se como lesões atróficas lineares paralelas que podem ser causada pela redução da atividade de 
fibroblastos na produção da matriz extra celular de boa qualidade e na ruptura de fibras já existentes. O eletrolifting tem 
como finalidade produzir um “levantamento” da pele e das estruturas adjacentes atenuando e prevenindo sequelas do 
estriamento da pele, promovendo uma neovascularização, restauração das fibras de colágeno e estimulando a produ-
ção de elastina. A galvanopuntura utiliza a corrente galvânica juntamente com uma agulha, atenuando o aspecto da 
estria. 

PALAVRA- CHAVE: Eletrolifting, Galvanopuntura, Estrias. 

INTRODUÇÃO  
A causa da estria em geral se da pelo aumento de volume corpóreo, fatores hormonais, genéticos e gravi-
dez e aumento de peso. As   estrias  rubras torna-se esbranquiçada devido a redução de quantidade de 
capilares regionais. Dentre os tratamentos existentes para estrias tema eletrolifiting / galvanopuntura junto 
com o estimulo físico da agulha desencadeia um processo de reparação restaurando a integridade do tecido 
estriado. 

METODOLOGIA 
Para o tratamento das estrias albas é necessário causar um processo inflamatório local para reestabelecer 
um aumento de atividade fibroblástica. Uma das técnicas que gera esse processo inflamatório controlado na 
pele é a galvanopuntura que promove passagem da corrente galvânica na lesão através de escarificação 
com a agulha. O trauma causado aumenta a atividade metabólica local, assim, estimulando a formação de 
colágeno, regeneração e reparação tecidual na área atrofiada. 
 

DISCUSSÕES 
O estudo de caso pretendia alcançar uma melhora no aspecto das estria da paciente, trazendo satisfação á 
ela, causando uma inflamação para renovação celular. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com as fotos apresentadas e conforme relato descrito da paciente podemos concluir que o trata-
mento obteve resultado muito satisfatórios, com melhora expressiva das estrias. 
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RESUMO 
Neste artigo científico é abordada a dor durante a limpeza de pele. Essa não pode ser mensurada de forma objetiva, 
pois não existem instrumentos que o faça sem considerar aspectos relacionados a ela, meios e métodos que possam 
auxiliar nessa possível mensuração. O estudo facilitará o desenvolvimento de técnicas que tornem tratamentos mais 
eficazes ou até mesmo a sua interrupção, oferendo maior conforto ao paciente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Limpeza – pele - dor - sensibilidade 

INTRODUÇÃO 
O presente artigo apresenta  pesquisa sobre dor durante a limpeza de pele e espera colaborar com novos 
protocolos que amenizem as queixas, tornando esta situação confortável para os pacientes. 
 

METODOLOGIA 
Realizada pesquisa de campo com questionário sobre “Avaliação da dor em pacientes durante limpeza de 
pele”, realizada na UNILAGO, em São José do Rio Preto – SP, num período de dois meses. Coletadas mos-
tras de 18 pacientes do sexo feminino entre 20 e 39 anos, que aceitaram participar. O método utilizado foi 
questionário com 12 questões sobre o tema, desenvolvido pelas autoras e escalas de dor. 

DISCUSSÕES 
Com a realização do questionário, foram mensuradas as perguntas principais sobre dor e dor durante a 
limpeza de pele. Resultados demostram que 77,78 % dos voluntários apresentaram dor moderada, já 
22,22% sentem sofrimento durante a extração.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por fim, este artigo teve o intuito de examinar o grau de sensibilidade à dor durante a Limpeza de Pele. Com 
o resultado da pesquisa, observou-se que 22,22 % sentem dor num nível de sofrimento, enquanto que 
77,78 descrevem sentir dor durante a extração, podemos concluir que é necessário, desenvolver-se ferra-
mentas estéticas que possibilitem maior conforto dos pacientes durante o procedimento. 
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RESUMO 
A celulite surge devido a um mau funcionamento dos adipócitos, que retêm um maior teor de lipídios, diferentes e alte-
rados e que estimulam a retenção de líquidos.Na literatura o óleo essencial de cipreste tem vários efeitos positivos em 
combater e eliminar toxinas prejudiciais ao corpo. Já a técnica conhecida como  drenagem linfática manual, é especiali-
zada em drenar o excesso de líquido de uma área estagnada, por meio de manobras, lentas e suaves, no sentido dos 
vasos linfáticos e linfonodos. Tendo isso em mente decidiu-se analisar os procedimentos de drenagem linfática manual 
(DLM) associado ao óleo essencial de cipreste para então verificar quais resultados serão obtidos dessa associação 
com o objetivo final de ver a melhora na aparência da FEG. De acordo com as imagens e perimetria apresentadas, 
conforme relato descrito do paciente podemos concluir que o tratamento obteve resultados satisfatórios, com melhora 
expressiva na aparência da celulite edematosa, e diminuição da perimetria 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fibro Edema Gelóide,Oléo essencial ,cipreste, drenagem linfática manual. 
 

INTRODUÇÃO 
O sistema linfático,é uma via acessória da circulação sangüínea,que tem a função de drenar o excesso de 
liquido intersticial. A celulite surge devido a um mau funcionamento dos adipócitos, que retêm um maior teor 
de lipídios, diferentes e alterados e que estimulam a retenção de líquidos. A drenagem linfática manual, 
ligado ao óleo essencial de cipreste consiste em drenar o excesso de líquido de uma área estagnada. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo de caso,onde foi usado a ficha de anamnese,perimetria,fotos de antes e de-
pois,para avaliação dos membros inferiores. Foi feito 10 sessões de drenagem linfática com creme neutro e 
óleo essencial de cipreste,duas vezes na semana com duração de 40 minutos cada. 
 

DISCUSSÕES 
Ao final das sessões o paciente relatou que houve melhora no aspecto celulitico,e  inchaço .Os resultados 
foram notáveis,pelas fotos de antes e depois, perimetria e relato da paciente.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com as fotos e perimetria apresentadas e relato do paciente,podemos concluir que o tratamento 
obteve resultado muito satisfatórios,com melhora no aspecto celulitico  edematoso e com perda de medidas. 
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RESUMO 
 A exposição da pele aos raios solares de forma excessiva e desprotegida pode causar alterações dermatológicas pre-
cursoras do câncer de pele. Objetivo: Analisar o nível de consciência sobre o uso de filtro solar por estudantes de nível 
superior. Metodologia: Utilizou-se uma amostra de 152 estudantes, onde foi aplicado um questionário contento 17 per-
guntas relacionadas ao uso de filtro solar e os efeitos negativos do sol. Resultados: Em relação ao tempo de exposição 
solar diária 48% se expõem menos de uma hora por dia e a maioria dos participantes se expõem no período das 10:00h 
ás 15:00h (61,8%), quanto á utilização do filtro solar 55% dos participantes não utilizam filtro solar. Conclusão: apesar 
desta população ter o conhecimento sobre os danos causados pela exposição solar e entenderem a importância da 
proteção contra as radiações solares, menos da metade dos entrevistados fazem uso do filtro solar. 

PALAVRAS-CHAVE: Exposição solar, Filtro solar, Fotoenvelhecimento, Câncer de pele. 
 

INTRODUÇÃO 
 A pele é o maior órgão do corpo humano, e uma das suas principais funções é proteger o corpo contra 
ambiente externo, sendo assim é de extrema importância proteger este órgão. A exposição excessiva e/ou 
prolongada da pele a radiação ultravioleta resulta em várias alterações cutâneas chamadas de fotoenvelhe-
cimento, e como resposta do impacto cumulativo dos danos causados pela exposição solar, surge o câncer 
de pele. A inserção de práticas de proteção é capaz de reduzir as condições acumulativas da exposição 
solar e seu vinculo com as diversas formas de canceres e demais danos 

 
METODOLOGIA 

 A pesquisa foi realizada em uma faculdade particular localizada na cidade de São José do Rio Preto – SP. 
A amostra foi composta por 152 estudantes de ambos os sexos que aceitaram participar da pesquisa, com 
idade média de 24 anos. Os avaliados responderam á um questionário composto por 17 perguntas fecha-
das de múltipla escolha, referentes ao conhecimento do uso de protetor solar e sobre os efeitos negativos 
do sol. O questionário foi preenchido com perguntas relacionadas ao tempo de exposição diária a radiação 
solar, horário do dia em que predomina a exposição ao sol, métodos de fotoproteção adotados e fatores que 
dificultam tal adoção, além da presença de alterações na pele relacionada á exposição solar.   
 

 DISCUSSÕES 
 A melhor forma de combater o fotoenvelhecimento e o câncer é a prevenção, com o uso de barreiras físicas 
e conscientização de protetores solares diários, sendo assim fica evidente a importância do uso de filtro 
solar.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Os resultados obtidos mostram que, apesar de se tratar de uma população jovem com acesso á informa-
ção, obterem conhecimento sobre os danos causados pela exposição solar e entenderem a importância da 
proteção contra radiações solares, menos da metade dos entrevistados fazem uso do filtro solar regular-
mente. Tendo em vista os riscos e malefícios causados pela exposição diária á radiação solar. 
.  
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RESUMO 
O melasma é uma hipermelanose crônica, adquirida, que afeta áreas fotoexpostas da pele. Sua etiopatogenia ainda não 
está bem esclarecida. Os distúrbios hiperpigmentares na pele, como o melasma, incomodam e afetam a auto estima do 
paciente.A busca por uma pele considerada saudável esteticamente, vem preocupando as pessoas em geral. Com isso 
se tornou amplamente comum o uso de despigmentantes, pratica esta, muito utizada na sociedade atual, devido a 
quantidades de pigmentos presentes nas células epidérmicas e dérmicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Malasma, Hipermelanose crônica, Fotoexpostas ,Etiopatogenia. 
 

INTRODUÇÃO 
 Os princípios da terapia incluem a proteção contra a radiação ultravioleta (UV) e a inibição da atividade dos 
melanócitos e da síntese da melanina.O peeling de diamante age removendo a camada superficial da pele, 
fazendo uma esfoliação controlada, indolor e não invasiva, estimulando a regeneração de novos tecidos, 
uniformizando a pigmentação da pele. A velocidade do deslizamento da caneta e o numero de movimentos 
oferecerá uma menor ou maior abrasão. 
 

METODOLOGIA 
 Através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, utilizando como fontes artigos científicos, periódicos, 
te-ses,dissertações e livros publicados, pretende-se analisar as vantagens e desvantagens do uso dessas 
substâncias nos tratamentos para o melasma.   
 

 DISCUSSÕES 
Apele se torna mais renovada a partir das camadas mais profundas,obtendo aspecto mais jovem, melho-
rando manchas e rugas além da pele apresentar melhor capacidade e qualidade na elasticidade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O ácido glicólico mais utilizado em formulações cosméticas, pelo fato de sua molécula ser de tamanho pe-
queno, tem maior poder de penetração em relação aos outros AHAs. Além da concentração utilizada, é 
importante considerar o valor de pH da preparação, podendo variar de dois a quatro, e quanto menor seu 
valor (mais ácido) maior a ação esfoliante do peeling na pele.  
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RESUMO 
As rugas são sulcos ou pregas na superfície da pele e correspondem a um dos parâmetros mais visíveis do envelheci-
mento cutâneo. Elas resultam do processo natural de envelhecimento, expressões faciais, exposição solar, entre outros 
fatores. Objetivo: verificar os resultados da microcorrentes , junto com cosméticos a base de vitamina C, para o trata-
mento de antienvelhecimento. Metodologia: Foram realizadas 10 sessões de microcorrentes, 1x por semana. Resulta-
dos: Os resultados foram alcançados e teve satisfação da paciente. Conclusão: podemos concluir que o tratamento 
obteve resultados satisfatórios com melhora expressiva nas rugas perioculares e também teve melhora na flacidez e 
clareamento da pele. 

PALAVRAS-CHAVE: Rugas Estáticas;Vitamina C ; Microcorrentes ; Ácido Ascórbico. 
 

INTRODUÇÃO 
Envelhecer é um processo natural que ocorre desde que nascemos, porem fica mais evidente após os 60 
anos . As rugas estáticas aparecem mesmo na ausência do movimento, e podem ser entendidas como fadi-
ga pelo excesso de tensão. Dentre as alternativas de tratamentos existentes para o envelhecimento tem a  
microcorrentes, que tem o objetivo especifico de atuar a nível celular,  podendo auxiliar no tratamento anti-
envelhecimento. 
  

METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo de caso com revisão bibliográfica, em livros, artigos e banco de dados como: Lilacs, 
Google acadêmico, Scielo. Foram realizadas 10 sessões, 1x por semana e com duração de 1 hora cada. Foi 
realizado uma higienização, uma  esfoliação, e uma tonificação na pele. Utilizou-se alguns produtos cosmé-
ticos para realização do passos anteriores citados  e a Vitamina C. Em seguida, utilizou-se microcorrentes 
com Stimulus Face HTM, com os seguintes passos: 1°Passo Normalização – 500Hz por 5 minutos, 2° Pas-
so Nutrição - 300Hz por 15 minutos, 3°Passo Tonificação- 50Hz por 5 minutos. Após a microcorrentes utili-
zou-se Trio de Ácidos, contendo, acido mandélico, glicólico e salicílico e uma Mascara revitalizante e finali-
zou com um protetor Solar.  
 

 DISCUSSÕES 
O estudo de caso pretendia alcançar uma melhora no aspecto da pele e das rugas da paciente, trazendo 
satisfação á ela,estimulando a micro-circulação auxiliando no processo de envelhecimento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 De acordo com as fotos apresentadas e conforme relato descrito da paciente podemos concluir que o tra-
tamento obteve resultado muito satisfatórios, com melhora expressiva nas rugas perioculares e também 
teve melhora na flacidez e clareamento da pele. 
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RESUMO 
As rugas são sulcos ou pregas na superfície da pele e correspondem a um dos parâmetros mais visíveis do envelheci-
mento cutâneo. Elas resultam do processo natural de envelhecimento, expressões faciais, exposição solar, entre outros 
fatores. Objetivo: verificar os resultados da microcorrentes , junto com cosméticos a base de vitamina C, para o trata-
mento de antienvelhecimento. Metodologia: Foram realizadas 10 sessões de microcorrentes, 1x por semana. Resulta-
dos: Os resultados foram alcançados e teve satisfação da paciente. Conclusão: podemos concluir que o tratamento 
obteve resultados satisfatórios com melhora expressiva nas rugas perioculares e também teve melhora na flacidez e 
clareamento da pele . 
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INTRODUÇÃO 
Envelhecer é um processo natural que ocorre desde que nascemos, porem fica mais evidente após os 60 
anos . As rugas estáticas aparecem mesmo na ausência do movimento, e podem ser entendidas como fadi-
ga pelo excesso de tensão. Dentre as alternativas de tratamentos existentes para o envelhecimento tem a  
microcorrentes, que tem o objetivo especifico de atuar a nível celular,  podendo auxiliar no tratamento anti-
envelhecimento. 
  

METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo de caso com revisão bibliográfica, em livros, artigos e banco de dados como: Lilacs, 
Google acadêmico, Scielo. Foram realizadas 10 sessões, 1x por semana e com duração de 1 hora cada. Foi 
realizado uma higienização, uma  esfoliação, e uma tonificação na pele. Utilizou-se alguns produtos cosmé-
ticos para realização do passos anteriores citados  e a Vitamina C. Em seguida, utilizou-se microcorrentes 
com Stimulus Face HTM, com os seguintes passos: 1°Passo Normalização – 500Hz por 5 minutos, 2° Pas-
so Nutrição - 300Hz por 15 minutos, 3°Passo Tonificação- 50Hz por 5 minutos. Após a microcorrentes utili-
zou-se Trio de Ácidos, contendo, acido mandélico, glicólico e salicílico e uma Mascara revitalizante e finali-
zou com um protetor Solar.  
 

 DISCUSSÕES 
O estudo de caso pretendia alcançar uma melhora no aspecto da pele e das rugas da paciente, trazendo 
satisfação á ela,estimulando a micro-circulação auxiliando no processo de envelhecimento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 De acordo com as fotos apresentadas e conforme relato descrito da paciente podemos concluir que o tra-
tamento obteve resultado muito satisfatórios, com melhora expressiva nas rugas perioculares e também 
teve melhora na flacidez e clareamento da pele. 
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RESUMO 
Na alopecia androgenetica ocorre uma miniaturização dos pelos, tornando-os mais finos, menores e menos pigmenta-
dos. Objetivo: realizar uma busca bibliográfica demonstrando o que é a alopecia androgenetica, e seus possíveis trata-
mentos com ênfase na aromaterapia. Metodologia: foi realizada pesquisas em livros e artigos científicos para coleta de 
informações. Resultados: nota-se que a aromaterapia tem grande eficácia no tratamento da alopecia androgenetica. 
Conclusão: conclui-se que a aromaterapia possui variados efeitos físicos e psicoemocionais sendo possível tratar diver-
sas doenças com aromaterapia  

Palavra-chave: alopecia androgenetica; aromaterapia 

INTRODUÇÃO  
A alopecia androgenética promove uma miniaturização folicular progressiva com conversão de fios terminais 
em vellus.  A AAG afeta ambos os sexos, com mais de 50% dos homens apresentando algum grau de cal-
vície acima dos 50 anos.e em relação às mulheres o pico de incidência ocorre após os 50 anos, com cerca 
de 30% de acometimento por volta dos 70 anos. Uma das práticas de tratamento da AAG é a aromaterapia, 
que utiliza óleos essenciais. 
 

METODOLOGIA  
Foi realizada uma busca bibliográfica com o tema de alopecia androgenetica, possíveis tratamentos com 
foco no tratamento com aromaterapia capilar. Foram utilizados artigos do Google acadêmico e livros que 
continham estudos sobre terapia capilar e aromaterapia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com esta pesquisa foi possível conhecer melhor o que é a Alopecia Androgenetica,  e alguns tipos de tra-
tamentos medicamentosos. Levando em consideração, o estudo foi dirigido em tratamento alternativo com 
aromaterapia, segundo a literatura, há  possíveis resultados de melhora da doença. 

 

REFERÊNCIAS  
Fabiane MULINARI-BRENNER, Ivy Faigle SOARES3 Alopecia androgenética masculina: uma atualização, 
Rev. Ciênc. Méd., Campinas, 18(3):153-161, maio/jun., 2009 
Mulinari-Brenner, Fabiane; Seidel, Gabriela; Hepp, Themis Entendendo a alopecia androgenética Surgical & 
Cosmetic Dermatology, vol. 3, núm. 4, 2011, pp. 329-337 Sociedade Brasileira de Dermatologia 
Silva, Renan Teixeira Medicamentos andrógenos de uso oral para o tratamento de alopecia androgenetica, 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRATAMENTO DE ALOPECIA ANDROGENÉTICA COM AROMATERAPIA 
 

JOHO, Jaqueline Aska Gonçalves; LUZENTI, Adria Mickaelly. Discentes do curso de Tecnologia 
em Estética e Cosmética– UNILAGO. 
 
VICENTINI, Giovana. Docente do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Na alopecia androgenetica ocorre uma miniaturização dos pelos, tornando-os mais finos, menores e menos pigmenta-
dos. Objetivo: realizar uma busca bibliográfica demonstrando o que é a alopecia androgenetica, e seus possíveis trata-
mentos com ênfase na aromaterapia. Metodologia: foi realizada pesquisas em livros e artigos científicos para coleta de 
informações. Resultados: nota-se que a aromaterapia tem grande eficácia no tratamento da alopecia androgenetica. 
Conclusão: conclui-se que a aromaterapia possui variados efeitos físicos e psicoemocionais sendo possível tratar diver-
sas doenças com aromaterapia  

Palavra-chave: alopecia androgenetica; aromaterapia 
 

INTRODUÇÃO  
A alopecia androgenética promove uma miniaturização folicular progressiva com conversão de fios terminais 
em vellus.  A AAG afeta ambos os sexos, com mais de 50% dos homens apresentando algum grau de cal-
vície acima dos 50 anos.e em relação às mulheres o pico de incidência ocorre após os 50 anos, com cerca 
de 30% de acometimento por volta dos 70 anos. Uma das práticas de tratamento da AAG é a aromaterapia, 
que utiliza óleos essenciais. 

METODOLOGIA  
Foi realizada uma busca bibliográfica com o tema de alopecia androgenetica, possíveis tratamentos com 
foco no tratamento com aromaterapia capilar. Foram utilizados artigos do Google acadêmico e livros que 
continham estudos sobre terapia capilar e aromaterapia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com esta pesquisa foi possível conhecer melhor o que é a Alopecia Androgenetica,  e alguns tipos de tra-
tamentos medicamentosos. Levando em consideração, o estudo foi dirigido em tratamento alternativo com 
aromaterapia, segundo a literatura, há  possíveis resultados de melhora da doença. 

 

REFERÊNCIAS  
Fabiane MULINARI-BRENNER, Ivy Faigle SOARES3 Alopecia androgenética masculina: uma atualização, 

Rev. Ciênc. Méd., Campinas, 18(3):153-161, maio/jun., 2009 

Mulinari-Brenner, Fabiane; Seidel, Gabriela; Hepp, Themis Entendendo a alopecia androgenética Surgical & 

Cosmetic Dermatology, vol. 3, núm. 4, 2011, pp. 329-337 Sociedade Brasileira de Dermatologia 

Silva, Renan Teixeira Medicamentos andrógenos de uso oral para o tratamento de alopecia androgenetica, 

2011 

 
 
 
 
 
 



 

OLEOSIDADE EXCESSIVA NO COURO CABELUDO 
 
BORDINO, Giovana Dalmazo; SILVA, Diane Teixeira Meireles. Discente do curso de TECNÓ-
LOGO ESTÉTICA E COSMÉTICA – UNILAGO 

VICENTINI, Giovana. Docente do curso de Estética e Cosmética – UNILAGO 

 

RESUMO 
Os cuidados com os cabelos são uma preocupação constante para os seres humanos. Diante disso, a estética, tende 
a ser maior valorizada na sociedade atual, pois, o não cuidado com o couro cabeludo pode haver alterações, como 
uma delas seborreia. Tal alteração, se dá pelo nível excessivo de produção de sebo. Sendo assim, não apresenta des-
camação ou vermelhidão. Os fatores hormonais, emocionais, climáticos e alimentares são influenciados para este tipo 
de produção de sebo. Também é um fator que pode criar condições para o surgimento da dermatite seborreica. Com 
base na literatura, este estudo trouxe 3 (três) tipos de tratamentos adequados que visa a estabilização das glândulas 
sebáceas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Glândulas Sebáceas; Couro Cabeludo; Oleosidade; Seborreia; Prevenção. 

 
                                  INTRODUÇÃO 

Atualmente, verifica-se que tem aumentado a preocupação com o couro cabeludo, razão pela qual, a so-
ciedade tem expandido seus conhecimentos e estudos sobre cuidados necessários para que se tenha um 
couro cabeludo e cabelos saudáveis. Por outro lado, há um grande aumento de pessoas que tem a de-
sestabilização das glândulas sebáceas e alterações no couro cabeludo, as quais, precisam de cuidados 
especiais e tratamentos específicos para sua devida estabilização. 

 
                                  METODOLOGIA 

Este estudo consiste em uma revisão de literatura, realizada entre os meses de março 2019 a novembro 
de 2019. Os artigos científicos foram selecionados por meio de buscas nas bases de dados de: Scielo 
(http://www.scielo.org/php/index.phpe), PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, e Google aca-
dêmico (https://scholar.google.com.br/). 

 
                                  DISCUSSÕES 

Ao final do tratamento, observa-se que todos casos observados, tiveram uma estabilização das glândulas 
sebáceas, diminuindo a oleosidade excessiva no couro cabeludo, tornando-o um couro cabeludo saudá-
vel, e contendo sua oleosidade controlada. Sendo assim, verificou-se como positiva a implantação de tra-
tamentos específicos, pois resultados motivadores são descritos na literatura, corroborando com estes. 

 
                 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que a oleosidade excessiva é predominante em determinadas pessoas. Baseado nos 
parâmetros avaliados neste estudo, concluímos que os 3 (três) tipos de tratamento mostraram ser mais 
rápidos e satisfatórios a ser aplicados neste tipo de caso, pois tem como objetivo a estabilização da glându-
las sebáceas, trazendo como consequência a oleosidade natural, contendo um fio mais limpo e saudável, 
que facilita melhor o crescimento dos fios de cabelo. 
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RESUMO 
A Hipertensão arterial é um dos principais problemas de saúde pública, é uma doença crônica, multifatorial, que agrava 
o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Quando instalada na gestação, caracteriza a gravidez como 
sendo “de risco”. Atualmente aplicam-se diferentes condutas para o tratamento para as gestantes hipertensivas, poden-
do ser farmacológico ou não, e a baixa adesão a terapia pode prejudicar a evolução clínica, resultando em grandes 
problemas. O acompanhamento médico e farmacêutico junto ao uso racional de medicamentos no período gestacional é 
de suma importância para o bem estar da gestante e do bebê em formação, pois a automedicação gera um alto risco 
devido à falta de conhecimento das reações adversas e os princípios ativos dos medicamentos. Sendo a mortalidade 
materna um problema crucial, este trabalho visa alertar os profissionais de saúde sobre a importância de uma assistên-
cia de qualidade, que assegure o bem estar da mãe e do bebê. 
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão Gestacional, Eclâmpsia, Gestação de Alto Risco, Tratamento Farmacológico.   

INTRODUÇÃO 
A Hipertensão arterial exige ações de prevenção e de diagnóstico precoce, diante da ação de uma equipe 
multiprofissional, ajudando a fornecer tanto a prevenção da doença, como o retardo de suas complicações 
(SANTOS, NERY, MATUMOTO, 2012). A elevação da pressão sanguínea em gestantes tem efeitos nocivos 
sobre diversos sistemas, principalmente em relação ao vascular, hepático, renal e cerebral. Essas compli-
cações são os principais determinantes de morte materna no Brasil e no mundo. (VETTORE, 2011). Ainda 
que a causa exata seja desconhecida, os processos fisiopatológicos implícitos a essa doença incidem em 
dois estágios, sendo o primeiro caracterizado pela redução da perfusão placentária e o segundo estágio diz 
respeito a manifestações maternas sistêmicas que colaboram para alteração da função vascular, o que 
pode resultar em danos em múltiplos órgãos (ROBERTS, GAMMILL, 2005 ; STEEGERS, et al., 2010). Uma 
classificação genérica das doenças hipertensivas durante a gestação inclui hipertensão crônica, hipertensão 
crônica sobreposta à pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional (hipertensão sem proteinúria), pré-eclâmpsia 
(hipertensão com proteinúria) e eclâmpsia (pré-eclâmpsia com convulsões) (CHAIM; OLIVEIRA; KIMURA, 
2008). Este artigo tem o objetivo de demonstrar os principais fatores de risco da hipertensão na gestação, 
avaliar o risco do tratamento farmacológico para mãe e bebê, identificar a importância da adesão ao trata-
mento e as consequências da não adesão, além de elucidar a classificação da hipertensão e sua gravidade. 

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

DISCUSSÕES 
Os fatores de risco que levam à hipertensão gestacional são gravidez na adolescência, anormalidades no 
sistema reprodutivo, dependência, hipertensão crônica anterior, diabetes, idade materna superior a 40 anos, 
fatores hereditários e condições físicas como, por exemplo obesidade ou desnutrição. Além disso, os riscos 
associados ao uso dos medicamentos se dão diretamente pelo fato de muitos deles interferirem diretamente 
no desenvolvimento do bebê pela facilidade de atravessarem a barreira placentária, o que pode levar a da-
nos irreversíveis. Em contrapartida o risco da não adesão ao tratamento expõe tanto a mãe quanto o bebê 
aos riscos da doença, sendo assim, o tratamento torna-se fundamental para que a gestante consiga manter 
uma vida normal, sendo cada vez mais importante a avaliação e acompanhamento deste tratamento pela 
equipe de saúde na avaliação da eficácia do método escolhido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto deve-se ressaltar sobre a importância do diagnóstico correto e definição dos riscos de acordo com 
a classificação das doenças, o que ajuda também na escolha do tratamento apropriado para cada caso, 
ajudando a definir os riscos do uso de medicamentos e a evitar a não adesão ao tratamento. A hipertensão 
gestacional deve ser tratada com seriedade para que se amenizem os riscos à vida das mulheres e bebês.  
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                                                              RESUMO                                                                                                                                          
O mercado mundial de suplementos alimentares cresce todo ano e necessita de profissionais capacitados para a orien-
tação do uso dos mesmos corretamente, devido esse suplementos conter em sua composição diferentes nutrientes. A 
creatina é o suplemento ideal para praticantes de exercícios físicos ou não que gostam de atingir metas audaciosas em 
suas atividades físicas. Esse nutrientes contribuem para a produção de energia  nas células musculares, fazendo com 
que o rendimento físico aumente durante o treinamento, resultando em massa magra corporal. A orientação do profissi-
onal farmacêutico em ambientes de práticas esportivas se faz necessária em prol a promoção à saúde e devido sua 
capacitação podendo informar o paciente quanto aos efeitos farmacológicos, efeitos toxicológicos, efeitos adversos, 
interações, posologia  e  contra indicações  relativas às  substâncias  ergogênicas. 

Palavras-Chave: Atenção Farmacêutica, Suplementação com Creatina.                                                                                                                          

                                                        INTRODUÇÃO                                                                                                                        
Nas últimas décadas tem aumentado cada vez mais a utilização de suplementos, bem como de recursos 
ergogênicos associada com a prática da atividade física para uma melhora do rendimento físico dos indiví-
duos, um desses, por exemplo, é a creatina (OLIVEIRA et al , 2012). Um estudo patrocinado pelo Comitê 
Olímpico Internacional mostrou que alguns destes produtos podem apresentar, além dos componentes des-
critos nos rótulos, outras substâncias como os precursores de hormônios e testosterona, podendo ocasionar 
controles de doping positivos (ROSE et al., 2004).Portanto, a orientação do profissional farmacêutico em 
ambientes de práticas esportivas se faz necessária, pois o mesmo poderá informar o atleta quanto aos efei-
tos farmacológicos, efeitos toxicológicos, efeitos adversos, interações, posologia e contra-indicações relati-
vas às substâncias ergogênicas,e ainda orientar quanto ao controle do doping, no caso do atleta fazer uso 
de algum tipo de medicamento(FONTANA & VALDES, 2003).O presente trabalho  visou a importância da 
orientação de um profissional farmacêutico em  pacientes que fazem consumo da creatina associada ou não 
ao exercício físico. 
 
                                                              METODOLOGIA                                                                                                                                 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como: 
Google Acadêmico e  Scielo , no período de Agosto à Novembro de 2019. 

              DISCUSSÕES                                                     
Devido o mercado mundial de suplementos alimentares crescer todo ano, há necessidade de profissionais 
capacitados   para   a   orientação   do   uso   desses   suplementos   corretamente.  Com  sua   idoneidade   
o  farmacêutico é  um  profissional  da  saúde que cumpre e  executa  todas  as  atividades  inerentes  ao 
âmbito  profissional  farmacêutico  de  modo  a  contribuir  para  a  salvaguarda  da  saúde  pública  e, ainda,  
todas  as ações  de  educação  dirigidas  à  comunidade  na  promoção  da  saúde. 

                                                        CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                                          
Conclui-  se   que   a   creatina  embora seja  alvo   de   debates, não   há comprovação cientifica  de prejuí-
zos   que tal  suplemento  pode ocasionar às  funções renais,  acredita-se  mais em especulação, necessi-
tando de mais estudos dependendo da quantidade utilizada,  tempo e saúde do indivíduo. 
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RESUMO 
A sífilis é uma doença causada pelo Treponema pallidum que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo segundo a 
Organização mundial da saúde (OMS). A transmissão se dá por contato sexual sem o uso de preservativo ou por conta-
to direto com a lesão, além da transmissão congênita. A sífilis se divide em primária, secundária, terciária e congênita. O 
diagnóstico é feito por meio de testes não treponêmicos e treponêmicos, entre os quais podemos citar, respectivamente, 
o Ensaio de Hemaglutinação Treponema pallidum (TPHA). No caso de gravidez, o diagnóstico é realizado logo no início 
do pré-natal e o acompanhante segue até o final da gestação. O tratamento para o combate do Treponema pallidum é 
feito com a Penicilina Benzatina, independente do tipo de sífilis, diferindo quanto à posologia e duração do mesmo. 

PALAVRAS-CHAVE: Treponema pallidum, Sífilis, doença sexualmente transmissível. 
 

INTRODUÇÃO 
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) vêm aumentando nos últimos anos. Esse aumento se deve 
principalmente às relações sexuais sem proteção, reflexo da falta de informação da população em relação 
às medidas de prevenção, transmissão e tratamento das DST. (VIEIRA, et al., 2007). Em muitos casos as 
DST, incluindo a sífilis, são diagnosticadas pelos próprios infectados através dos sintomas apresentados, 
mas na maioria das vezes erroneamente, pois alguns sintomas desaparecem rapidamente. Entretanto, al-
gumas vezes a culpa ou a vergonha associada a uma patologia sexualmente transmissível pode retardar a 
busca por uma consulta de um profissional da saúde, o que pode levar a procura de outro profissional co-
mo, por exemplo, um balconista de uma farmácia para se tratar. Estes profissionais, por não possuírem uma 
formação especializada acabam, em muitos casos, indicando um tratamento errado ao paciente (NAVES; 
MERCHAN-HAMANN; SILVER, 2005). O presente trabalho é uma revisão bibliográfica que visa apresentar 
a sífilis e seus diferentes tipos, a importância do diagnóstico e tratamento. 
 

METODOLOGIA 
Foram analisados os mais relevantes estudos publicados nos últimos anos, tendo como referência, artigos 
científicos originais e de revisão. As bases de dados pesquisadas foram: PubMed, MEDLINE, SCIELO, SI-
NAN referentes às notificações da rede pública do Brasil e no banco de dados do Ministério da Saúde. Os 
descritores utilizados neste trabalho foram: Sífilis, Treponema pallidum, doença sexualmente transmissível. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A sífilis é uma doença causada pelo Treponema pallidum e que atinge milhões de pessoas ao redor do 
mundo. A transmissão se dá por contato sexual sem o uso de proteção ou por contato direto com a lesão, 
além de transmissão congênita. Mesmo que haja tratamento disponível, ainda é possível que o indivíduo 
possa ser contaminado novamente. Assim, o farmacêutico é de grande importância para a eficácia do tra-
tamento, uma vez que possui conhecimento sobre o uso racional do medicamento e tem a capacidade de 
orientar e motivar a adesão ao tratamento pelo paciente, diminuindo os riscos e colaborando com a diminui-
ção da transmissão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a concretização desta revisão foi possível observar que mais de um milhão de pessoas se contaminam 
em todo o mundo com (DST) por ano.  com relação à sífilis, mais de um milhão de mulheres grávidas se 
infectam por ano, o que faz com que uma média de 300 mil fetos e neonatos morram todos os anos e 200 
mil crianças corram o risco de morrer de forma prematura. O diagnóstico da sífilis necessita de uma coexis-
tência entre dados clínicos do paciente, resultados dos testes laboratoriais, histórico de contágios passados 
e averiguação de uma exposição recente. 
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RESUMO 

O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença em que diariamente se observa um aumento na sua incidência e que compro-
mete não só a qualidade de vida da criança como de toda sua família. O pico de incidência da doença ocorre na faixa 
etária entre 10 a 14 anos. O diagnóstico e o tratamento ainda desperta sentimentos de medo, de angústia, de discrimi-
nação e de dúvida sobre a doença. O grande problema é, que na maioria das vezes, além da predisposição genética, a 
alimentação está sendo o fator que mais interfere no surgimento do diabetes e, é exatamente na questão da alimenta-
ção em que o público alvo mais sofre. Assim o diabetes mellitus é uma doença crônica que pode comprometer severa-
mente a qualidade de vida da criança e dos jovens e, que apresenta dentre as medidas de controle a alimentação como 
sendo um dos maiores desafios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus, Infância, Alimentação, Glicose, Insulina. 
 

INTRODUÇÃO 
As doenças crônicas não transmissíveis constituem um problema de saúde de grande magnitude, corres-
pondendo a 72% das causas de mortes (CORTEZ, et al., 2015). A causa principal do desenvolvimento do 
diabetes está direcionada à alteração na síntese e ação da insulina, hormônio produzido pelas células β do 
pâncreas. A insulina é acoplada na membrana celular por meio de proteínas receptoras que ali se encon-
tram e dessa forma a glicose consegue adentrar no meio intracelular. Quando se encontra no citosol, inicia-
se o processo da respiração celular por meio da glicólise, e assim a formação de adenosina trifosfato, molé-
cula utilizada como fonte de energia para as células (FRANCISCO et al., 2005). O presente trabalho é uma 
revisão bibliográfica que visa relatar o cenário do diabetes mellitus na infância, a importância do controle e 
tratamento. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado por meio de busca em publicações científicas brasileiras, considerando a 
relevância do tema. A elaboração da pesquisa teve como ferramenta embasadora, material já publicado 
sobre o tema, artigos científicos disponíveis nos seguintes bancos de dados: SCIELO, GOOGLE ACADÊ-
MICO. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O Diabetes Mellitus ainda é um distúrbio que compromete intensamente a qualidade de vida da criança 
como também de todos aqueles que estão em sua volta, porque para muitos o diabetes ainda é um proble-
ma desconhecido de difícil aceitação e controle, excepcionalmente, por se tratar de um distúrbio em que o 
controle e o tratamento dependem de diversas adaptações no estilo de vida, na dieta e até mesmo no com-
portamento do indivíduo acometido e daqueles que o rodeiam. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observa-se frequentemente o comportamento da criança frente ao diagnóstico da doença, bem como o seu 
desenvolvimento. O Diabetes Mellitus é uma doença grave que se não for tratada corretamente e o paciente 
não tomar os cuidados necessários, pode resultar em sérias complicações como amputação de membro 
inferior, cardiopatias e cegueira. Nos dias atuais, os hábitos de vida mudaram muito, o sedentarismo au-
mentou, a alimentação também teve mudança, que são um dos fatores responsáveis pelo aumento da dia-
betes Mellitus tipo 2 na infância. O tratamento é a base primordial para que o paciente portador de DM man-
tenha a doença controlada, e consequentemente evite que as possíveis complicações que venham a acon-
tecer. Dessa forma, é importante frisar que o paciente deve estar ciente de seu plano terapêutico, compre-
endendo a doença e o uso dos medicamentos prescritos. 
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RESUMO 

A depressão pós-parto caracteriza-se por uma soma de episódios, após o nascimento de um filho, que afeta tanto a 
saúde materna, quanto o desenvolvimento da criança. A manifestação deste quadro, pode ser devido à eventos naturais 
deste período somados às alterações psicológicas, psicossocial, físicas e hormonais agravando a vulnerabilidade da 
mulher e deixando-a fragilizada. Podendo afetar a qualidade de vida da mulher e, ter um efeito negativo na sua relação 
com a criança, parceiro e outros membros da família. Portanto principal objetivo foi analisar os fatores de riscos, os 
sintomas e aspectos emocionais da mulher durante a gravidez que influenciam no desenvolvimento da depressão pós 
parto e relacionar as principais classes farmacológicas usadas para o tratamento desta neuropatologia, evidenciando o 
efeito destes fármacos sobre o recém-nascido, visando a melhoria do atendimento clínico para estes pacientes, já que, 
esta incapacidade encontra-se entre as principais causas de morbidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Depressão; Depressão pós parto; Puerpério; Gestação 
 

INTRODUÇÃO 
A depressão pós-parto (DPP) afeta tanto a saúde materna, quanto o desenvolvimento da criança. Caracteri-
za-se por um episódio depressivo, ou uma soma de episódios, após o nascimento de um filho (SKAFUZKA, 
2000; FONSECA, et al., 2010). A manifestação deste quadro pode ser devido a eventos naturais deste perí-
odo somados às alterações psicológicas, psicossocial, físicas e hormonais agravando a vulnerabilidade da 
mulher e deixando-a fragilizada (SILVA, BOTTI, 2005). Objetivou-se nesta pesquisa  analisar os fatores de 
risco que desencadeiam a DPP e verificar os riscos do uso dos medicamentos Inibidores seletivos da recep-
tação de serotonina (ISRS) durante a gravidez. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como: 
Google acadêmico, Scielo e Pub med, no período de 2014 a 2019. As palavras chaves utilizadas para esta 
busca foram: Depressão; Depressão pós parto; puerpério; Gestação. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Apresentar informações relevantes á depressão pós parto, além de relacionar as principais classes farmaco-
lógicas usadas para o tratamento desta neuropatologia, evidenciando o efeito destes fármacos sobre o re-
cém-nascido, visando a melhoria do atendimento farmacêutico para estes pacientes. A atuação farmacêuti-
ca nesta área inclui orientações quanto aos efeitos farmacológicos, toxicológicos, adversos, interações, 
posologia e contraindicações relativas ao uso dos medicamentos ISRS. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que os sintomas e os aspectos emocionais da mulher durante a gravidez que influenciam no 
desenvolvimento da depressão pós parto são o nervosismo, a tristeza, o choro fácil e sensação de incapa-
cidade de lidar com novas situações. Sendo os ISRS os medicamentos mais utilizados para a DPP, pois 
apresentam baixo efeito colateral, principalmente ao feto. Porém, existe uma porcentagem que atravessa a 
placenta e que é secretada no leite materno. Com isso é imprescindível o acompanhamento pelo profissio-
nal da saúde, principalmente o farmacêutico que é o profissional responsável por orientar quanto ao uso 
racional dos medicamentos. 
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                                                        RESUMO 
A dengue caracteriza-se como uma doença infecciosa febril aguda. Essa doença é transmitida ao homem pela picada 
do mosquito Aedes Aegypti. A ocorrência da dengue em várias partes do mundo e, principalmente, em países de clima 
tropical, tornou-se um grande problema de saúde pública, pois a erradicação dessa doença tem aumentado considera-
velmente, mesmo com a aplicação de muitas ferramentas de controle e vigilância.   
PALAVRAS-CHAVE: Aedes aegypti, diagnóstico, vírus.  
  
                                                    INTRODUÇÃO 
A Dengue é uma doença frequente nos dias dos brasileiros, principalmente no contexto chamado saúde 
pública e Clínica Médica. A causa de milhares de internações e óbitos por ano. O Aedes aegypti é o vetor 
mais importante das epidemias de dengue. É transmitida pela picada do mosquito contaminado, a fêmea é 
contaminada com o vírus da dengue depois que suga o sangue do indivíduo contaminado durante a fase 
virêmica. No Brasil são conhecidos três tipos clínicos das doenças, com sintomas específicos e característi-
cos de cada manifestação clínica. Sendo que podemos evitar a incidência desses focos tomando algumas 
medidas profiláticas (TORRES, 2005). Então o objetivo foi estudar a população de Aedes aegypti em área 
de transmissão de dengue sob o ponto de vista de frequência e orientar na prevenção para evitar os riscos 
de dengue na população (FERREIRA, 2009)  
  
            METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos que foram pesquisados no Google acadêmico, BIREME e 
SCIELO, entre período de 2014 à 2019.  
  
                    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Devido ao fato da dengue ser uma doença infecciosa grave e de incidência crescente em nosso país. Sabe-
se que não se erradica a dengue com tratamento da doença, mas sim com sua prevenção, por isso é reali-
zado o controle do mosquito Aedes aegypti. Não existe um tratamento especifico além de uma boa reidrata-
ção, repouso e medicamento antitérmico.   
  
                                            CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A dengue é uma doença epidemiológica que vem agravando nos últimos anos, com inúmeros casos novos 
e recorrentes. A preocupação com a dengue se deve a evolução para dengue hemorrágica que pode levar à 
morte. Os casos mais brandos são de fácil tratamento e acompanhamento se baseando em reposição hídri-
ca para manter os níveis das plaquetas normais. O diagnóstico da doença é clínico e laboratorial através de 
hemograma e sorologia.   
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RESUMO 
O DM tipo II é uma doença caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, pode também ser por defeitos na ação e 
secreção de insulina. O DM como consequência pode causar algumas alterações microvasculares como: infarto agudo 
do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica. É comum a associação do DM2 com outras do-
enças, como a obesidade, a hipertensão arterial e a dislipidemia. Doenças crônicas não transmissíveis exemplo as 
demências, em especial, a doença de Alzheimer (DA), que é uma doença neurodegenerativa e irreversível, que se ins-
tala de forma insidiosa e causa progressivo declínio das funções cognitivas e motoras. Conclui-se neste trabalho técnico 
cientifico que pacientes com DM2, resistentes a insulina são pré-dispostos a terem a DA. Porque a insulina esta envol-
vida na produção de neurotransmissores importantes que estão ligados a funções como memória e aprendizado, por 
causa da resistência a insulina, acaba reduzindo o transporte de insulina no cérebro, facilitando o acesso de ter a DA. 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes, Doença de Alzheimer, Demência, Insulina 

INTRODUÇÃO 
O DM como consequência pode causar algumas alterações microvasculares (lesões dos vasos sanguíneos 
pequenos), como: retinopatia, nefropatia e neuropatia; e macrovasculares (lesões dos vasos sanguíneos 
grandes), como: infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica. Como 
doenças crônicas não transmissíveis as demências, em especial, a doença de Alzheimer (DA), que é uma 
doença neurodegenerativa e irreversível, que se instala de forma insidiosa e causa progressivo declínio das 
funções cognitivas e motoras (SEIMA, LEONARDT, 2011). Foi documentada uma relação bidirecional entre 
resistência à insulina e marcadores fisiopatológicos da DA, tais como, a β-amilóide .O risco de desenvolver 
a DA aumenta gradualmente ao longo do tempo em associação à diabete mellitus (STEVENS et al, 1993).  
Orientar os pacientes sobre os riscos de portar Diabetes Mellitus tipo 2 e desenvolver a doença de Alzhei-
mer.   

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa cientifica descritiva sob a forma de levantamento bibliográfico, em bases de 

dados virtuais como “Scielo”, “Bireme” e “Google acadêmico”. As palavras chave utilizadas foram: diabetes; 
doenças crônicas; doença de Alzheimer; demência; insulina; diabetes mellitus tipo2. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Em estudos pacientes com DM2, resistentes a insulina são pré-dispostos a terem a DA. Porque a 
insulina esta envolvida na produção de neurotransmissores importantes que estão ligados a funções como 
memória e aprendizado, por causa da resistência a insulina, acaba reduzindo o transporte de insulina no 
cérebro, facilitando o acesso de ter a DA. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se frequentemente o comportamento de idosos e portadores da DM2 frente ao diagnostico da DA, 
com o seu desenvolvimento. Estás doenças se não forem tratadas corretamente podem levar a um quadro 
clinico grave do paciente; são duas doenças importantes e muito frequentes na população. Com o diagnos-
tico precoce pode-se evitar que as doenças progridas. Dessa forma é importante frisar que o paciente deve 
estar ciente de seu plano terapêutico compreendendo a doença e o uso dos medicamentos prescritos. 
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RESUMO 
A vitamina D pode ser encontrada sob as formas de ergocalciferol ou vitamina D2 e de colecalciferol ou vitamina D3. A 
vitamina D2 obtida a partir de leveduras e plantas, sendo produzida para uso comercial, por meio irradiação do ergoste-
rol presente em cogumelos. A vitamina D é considerada um hormônio esteroide com vasto espectro de ação no orga-
nismo humano. Sua ação ocorre a partir da ligação do seu metabolito ativo (1a,25-di-hidroxivitamina D) com receptor 
VDR que se encontra presente em todo organismo, inclusive nas células musculares lisas vasculares e nos cardiomióci-
tos. A deficiência de vitamina D tem sido relacionada apenas com alterações no sistema musculoesquelético. Atua, 
também na mobilização do cálcio a partir do osso, na presença PTH, e aumenta a reabsorção renal de cálcio no túbulo 
distal. Durante a exposição solar, os fótons UVB penetram em epiderme e produzem uma fragmentação fotoquímica 
para orginar o pré-colecalciferol. 
 
PALAVRA CHAVE: Vitamina D, Osteoporose, Ergocalciferol e Colecalciferol  

 
INTRODUÇÃO 

 A vitamina D pode ser encontrada sob as formas de ergocalciferol ou vitamina D2 e de colecalciferol ou 
vitamina D3. Vitamina D2 também pode ser usada como suplemento, entretanto os estudos mostram que 
por sua meia-vida ser um pouco inferior da D3, a posologia deva ser preferencialmente diária. Portanto, 
embora a suplemen-tação e o tratamento possam ser feitos com ambos os metabólitos da vitamina D, deve-
se dar preferência para a vitamina D3 pela vantagens sobre a manutenção de concentrações mais estáveis. 
A suplementação diária ou semanal de vitamina D, diminui o risco de infeções agudas. Os benefícios da 
suplementação são maiores em indivíduos com deficiência de vitamina D, embora aqueles com concentra-
ções mais elevadas desta vitamina também se beneficiem da suplementação (BANDEIRA et al.,2014; CA-
MARGO.,2014; MOREIRA, 2018). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como 
Google Acadêmico, Scielo, Bireme, Pubmed. No período de 2015 a 2019. As palavras chaves utilizados 
para esta busca foram: vitamina D, osteoporose, ergocalciferol e colecalciferol. 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A associação de cálcio e vitamina D constitui a mais simples e menos onerosa das estratégias que previ-
nem fraturas osteoporóticas. Demonstrou-se que doses semanais superiores a 7.000UI são necessárias 
para que se atinja a suficiência de vitamina D. A vitamina D é essencial para absorção intestinal de cálcio e 
a associação de cálcio de vitamina D constitui a mais simples e menos onerosa das estratégias que previ-
nem fraturas osteoporó-ticas. Para mulheres acima de 50 anos, a ingestão diária recomendada é de 1200 
mg, incluindo o cálcio da dieta mais suplementos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que importância da vitamina D para prevenção de osteoporose, sendo na forma de suplementa-
ção diária ou semanal diminui o risco de infecções agudas. Os benefícios desta suplementação são maiores 
em indivíduos com deficiência de vitamina D, embora aqueles com concentração mais elevados de vitamina 
D se beneficiem desta suplementação  
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RESUMO 
A automedicação é considerada um problema de saúde pública no Brasil, porém quando esta é praticada por idosos 
pode ocasionar danos mais severos à saúde, podendo provocar a morte. O Brasil assume a quinta posição na listagem 
mundial de consumo de medicamentos, e a primeira posição na América Latina. A prática da automedicação pode oca-
sionar danos à saúde, e ou até disfarçar doenças mais graves. O farmacêutico é o responsável que oferece informações 
sobre os medicamentos. Os idosos estão entre a faixa etária que mais cresce em consumo de medicamentos, pois o 
uso descontrolado destas substâncias é uma prática constante entre os mesmos. Com a intervenção e orientação do 
farmacêutico, essa questão é amenizada. Regularmente estes pacientes fazem uso de vários remédios ao mesmo tem-
po, fazendo com que a qualidade de sua saúde seja prejudicada.  
PALAVRAS-CHAVE: Idosos, Automedicação, Farmacêutico.  
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, a automedicação é considerada um dos grandes problemas de saúde pública pelos inúmeros 
fatores presentes nesta prática que colocam a condição de saúde do indivíduo em risco (TRUTA, et. al., 
2010). Nesse contexto, os idosos passam a impor atenção especial. A maior prevalência de doenças crôni-
cas (CATRIB, et. al., 2013), a automedicação e a necessidade constante de medicamentos paliativos, so-
mado ao difícil acesso aos serviços de saúde e ao baixo grau de escolaridade da população, dificuldades de 
memorização de horários e particularidades fisiológicas, dentre outros aspectos (SANTOS, 2013). Esse 
presente estudo tem como objetivo analisar a importância do farmacêutico na prática de dispensação de 
medicamentos, pelo fato de que a automedicação vem se expandindo no mundo.  
 

METODOLOGIA 
Trata- se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos nas bases de dados como 
Google acadêmico, SCIELO e BIREME, no período de 2014 a 2019. 
  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O farmacêutico é o profissional habilitado dentro da equipe da saúde para promover o uso racional de medi-
camentos, tornando necessária medidas preventivas, de modo a contribuir para a diminuição de riscos cau-
sados pela automedicação.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A automedicação é uma das principais causas de intoxicação e um assunto pouco comentado e discutido. A 
melhor maneira de saber sobre o assunto, é investir em alertas e propagar o quão perigoso é o ato de au-
tomedicar-se. 
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RESUMO 
As propagandas e o marketing causam grande motivação no uso irracional de medicamentos. A divulgação do produto 
pela indústria farmacêutica consiste em promover a sua aquisição, gerando influência negativa nas prescrições médi-
cas, consumo excessivo de medicamentos, podendo mascarar sintomas de doenças mais graves e sérias intoxicações 
medicamentosas. A publicidade de medicamentos deveria apoiar as informações racionais e corretas a fim de minimizar 
os perigos gerados pela automedicação, no entanto, o que ocorre é a divulgação do medicamento utilizando estratégias, 
salientando os pontos positivos utilizando imagens e legendas como atrativo, dentre outras técnicas mercadológicas e 
de marketing. Com isso as pessoas passam a consumir serviços supérfluos e que dificilmente têm acesso ao atendi-
mento de suas necessidades básicas de saúde e até mesmo de qualidade de vida, que são estimuladas pelas técnicas 
de vendas e acabam consumindo de modo abusivo e desenfreado os medicamentos. 
PALAVRAS-CHAVE : Indústria Farmacêutica, Propaganda,  Automedicação , Marketing de medicamentos. 
 

INTRODUÇÃO 
A automedicação é entendida como a escolha e uso de medicamentos para conservação da saúde e para 
tratamento de doenças ou sintomas abrangidos pelas pessoas sem prescrição ou supervisão de um médico, 
pois o próprio paciente decide qual medicamento utilizar ( VILARINO et al., 1998; NAVES et al., 2010; OLI-
VEIRA et al., 2014). Nesta prática são utilizados medicamentos industrializados ou remédios caseiros com 
variadas maneiras de se consumir: através da obtenção do medicamento sem receita, compartilhar remé-
dios com outros membros da família ou do círculo social, utilizar sobras de prescrições, reutilizar antigas 
receitas, descumprir a prescrição profissional prolongando ou interrompendo precocemente a dosagem e o 
período de tempo indicados na receita (LOYOLA FILHO et al., 2002). O objetivo desse trabalho foi analisar 
a influência da propaganda na prática de automedicação, verificar se as propagandas e o marketing têm 
poder de persuadir e incentivar o consumo de medicamentos podendo colocar em risco a saúde da popula-
ção. 
 

METODOLOGIA 
O presente artigo constitui de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos como bases 
de dados GOOGLE ACADÊMICO, LILACS E SCIELO, que pudessem abordar o tema, utilizando as seguin-
tes palavras: propaganda, medicamento, indústria farmacêutica, automedicação e  marketing de medica-
mentos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As propagandas de medicamentos têm como objetivo exercer influência sobre o público por meio de ações 
que promovem e/ou induzem à prescrição, dispensação, obtenção e utilização de medicamentos. Na maio-
ria dos casos, as propagandas de medicamentos são criadas sem levar em consideração critérios científi-
cos, divulgando somente seus benefícios e omitindo as informações relativas à sua segurança. Automedi-
cação no Brasil existe, e a sua prática é visível, ficando evidente que é necessário tomar medidas preventi-
vas de modo a contribuir para a diminuição dos riscos causados pelas propagandas de medicamentos por 
pessoas não habilitadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A assistência farmacêutica, e a educação em saúde, ainda é o maior recurso para promover o uso racional 
de medicamentos. Este é um processo que informa, estimula e ajuda a população a adotar e manter práti-
cas e estilos de vida saudáveis. Com a elevação no uso racional de fármacos, pode-se colaborar para a 
diminuição dos números de intoxicação e internações hospitalares por medicamentos, e consequentemente 
intervir mais em níveis de prevenção e promoção da saúde permitindo melhor aplicação dos recursos dis-
poníveis. 
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RESUMO 
A tricotilomania é caracterizada pela falta de controle e necessidade do paciente em arrancar os próprios pelos, princi-
palmente os cabelos. Atualmente é classificada como transtorno de hábitos e de controle de impulsos. Tal distúrbio, é 
normalmente associado a outras comorbidades psíquicas como TOC (transtorno obsessivo compulsivo) ou transtornos 
de ansiedade. Em relação ao tratamento para a diminuição dos sintomas, as estratégias são descritas na maior parte 
das vezes como estudos abertos e relatos de caso, com sais de lítio, clorpromazina, amitriptilina, buspirona, isocarboxa-
zida, fenfluramina, progestin, quetiapina e naltrexona sendo os antidepressivos responsáveis pela recaptação da sero-
tonina os mais descritos. A terapêutica medicamentosa pode ser realizada no sentido de diminuir os sintomas e para a 
recuperação capilar dos pacientes. 
PALAVRAS-CHAVE: Tricotilomania; Tratamento farmacológico, Pelos.  
 

INTRODUÇÃO 
A tricotilomania é caracterizada pela falta de controle e necessidade do paciente em arrancar os próprios 
pelos, principalmente os cabelos. Atualmente é classificada como transtorno de hábitos e de controle de 
impulsos. (LIMA et al., 2010). Segundo estudos publicados, pacientes relatavam quadro de ansiedade antes 
do ato de arrancar os pelos e posteriormente sentimento de culpa. Pacientes com o transtorno apresentam 
também vergonha com os resultados físicos que a doença causa, buscando formas de esconder ou disfar-
çar com maquiagem, por exemplo as falhas em casos em que o paciente arranca os pelos da sobrancelha.  
(RICHARTZ et al., 2018). Tem-se como objetivo caracterizar a Tricotilomania, bem como relacionar os pos-
síveis tratamentos medicamentosos no que cerne os sintomas da doença e também na recuperação física e 
estéticas dos danos.  
 

                                                       METODOLOGIA 
O presente trabalho trata de uma revisão bibliográfica acerca do tema Tricotilomania e seus possíveis tra-
tamentos medicamentosos. 
 

                                       FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
A farmacologia se apresenta de maneira essencial para o tratamento da tricotilomania, visto que é somente 
através do tratamento farmacológico em conjunto com uma equipe multidisciplinar que é possível o controle 
dos sintomas do transtorno, bem como o tratamento estético do paciente. Em relação aos sintomas do 
transtorno, estudos indicam uma melhor resposta dos pacientes é a administração de antidepressivos res-
ponsáveis pela recaptação da serotonina. (TOLEDO et al., 2010). Já para o tratamento estético, estudos 
apontam resultados favoráveis com o uso de Minoxidil. (RIVITTI, 2005). 
 

                                            CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A terapêutica medicamentosa pode ser realizada no sentido de diminuir os sintomas e para a recuperação 
capilar dos pacientes. Porém, no que se refere aos sintomas, os medicamentos tratam somente sintomas 
associados à doença, como sintomas depressivos e ansiosos, dessa forma, acentua-se a necessidade de 
juntamente com o tratamento farmacológico, o tratamento psicoterápico e com outros médicos especialistas 
de forma a este ser uma ação multidisciplinar na busca da total recuperação do paciente.  
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RESUMO 
Introdução: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma miopatia geneticamente determinada, de herança recessiva 
ligada ao sexo. Caracteriza-se por fraqueza muscular simétrica e progressiva, observada clinicamente a partir do tercei-
ro e quarto ano de vida. Objetivos: Avaliar os efeitos da fisioterapia aquática sobre o sistema respiratório de crianças 
portadoras da distrofia muscular de Duchenne, uma vez que as propriedades físicas da água da aquecida, resulta em 
um fortalecimento da musculatura respiratória. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo e 
exploratório, nas bases de dados PEDro, Scielo, Bireme e LILACS, com o objetivo de encontrar artigos e estudos que 
verificassem os reais efeitos da fisioterapia aquática no sistema respiratório de crianças com DMD. Resultados: Foram 
encontrados 25 artigos, sendo selecionados apenas 12 estudos. Dos selecionados, a fisioterapia aquática atuaria de 
forma isolada ou em conjunto com outras terapias, sobre o sistema respiratório da criança portadora de DMD, com 
base, nos critérios de inclusão e exclusão previamentes expostos por estes autores. Conclusão: A fisioterapia aquática 
demonstra resultados satisfatórios na Distrofia Muscular de Duchenne, o que culmina para uma melhora da função 
respiratória e consequente qualidade de vida.  
 
PALAVRAS-CHAVE Fisioterapia, Hidroterapia, Distrofia Muscular de Duchenne. 
 

INTRODUÇÃO 
A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma miopatia geneticamente determinada, de herança recessiva 
ligada ao sexo. Caracteriza-se por fraqueza muscular simétrica e progressiva, observada clinicamente a 
partir do terceiro e quarto ano de vida. Objetivos: Avaliar os efeitos da fisioterapia aquática sobre o sistema 
respiratório de crianças portadoras da distrofia muscular de Duchenne, uma vez que as propriedades físicas 
da água da aquecida, resulta em um fortalecimento da musculatura respiratória. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo e exploratório, nas bases de dados PEDro, Scielo, Bireme e 
LILACS, com o objetivo de encontrar artigos e estudos que verificassem os reais efeitos da fisioterapia aquática no 
sistema respiratório de crianças com DMD.   
 

DISCUSSÕES 
Foram encontrados 25 artigos, sendo selecionados apenas 12 estudos. Dos selecionados, a fisioterapia 
aquática atuaria de forma isolada ou em conjunto com outras terapias, sobre o sistema respiratório da crian-
ça portadora de DMD, com base, nos critérios de inclusão e exclusão previamentes expostos por estes au-
tores. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A fisioterapia aquática demonstra resultados satisfatórios na Distrofia Muscular de Duchenne, o que culmina para uma 
melhora da função respiratória e consequente qualidade de vida.  
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RESUMO 
Introdução: A mielomeningocele é um defeito congênito originário do fechamento incompleto do tubo neural, 
que ocorre entre a 3ª e a 4ª semana do desenvolvimento embrionário, caracterizando-se por protusão de 
meninges, medula e raízes nervosas através dos arcos vertebrais defeituosos, ocasionando uma série de 
déficts motores e não motores. Objetivo: Verificar as principais intervenções fisioterapêutica em crianças 
portadoras de mielomeningocele. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo, 
onde utilizou-se as bases de dados eletrônicas PEDro, Pubmed, Scielo e a BIREME. Os artigos seleciona-
dos foram sintetizados de forma crítica, com o intuito de discutir as informaçõs encontradas. Resultados: 
Dos 25 artigos encontrados, foram selecionados 08 artigos que mostraram as seguintes intervenções fisiote-
rapêuticas: alongamentos, treino de força muscular, treino de equilíbrio, treino de marcha com órteses e 
também tratamento utilizando a eletroestimulação neurofuncional. Conclusão: A intervenção fisioterapêutica 
em crianças com mielomeningocele é primordial, uma vez que a mesma, trás a criança para meio mais fun-
cional de suas atividades de vida diária, tanto na condição motora como na incontinência urinária, resultan-
do em uma melhor qualidade de vida e independência.  
 
PALAVRAS-CHAVE Fisioterapia, Reabilitação, Pediatria, Mielomeningocele. 
 

INTRODUÇÃO 
A mielomeningocele é um defeito congênito originário do fechamento incompleto do tubo neural, que ocorre 
entre a 3ª e a 4ª semana do desenvolvimento embrionário, caracterizando-se por protusão de meninges, 
medula e raízes nervosas através dos arcos vertebrais defeituosos, ocasionando uma série de déficts moto-
res e não motores. Objetivo: Verificar as principais intervenções fisioterapêutica em crianças portadoras de 
mielomeningocele.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo, onde utilizou-se as bases de dados eletrônicas 
PEDro, Pubmed, Scielo e a BIREME. Os artigos selecionados foram sintetizados de forma crítica, com o 
intuito de discutir as informaçõs encontradas. 
 

DISCUSSÕES 
Dos 25 artigos encontrados, foram selecionados 08 artigos que mostraram as seguintes intervenções fisiote-
rapêuticas: alongamentos, treino de força muscular, treino de equilíbrio, treino de marcha com órteses e 
também tratamento utilizando a eletroestimulação neurofuncional.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intervenção fisioterapêutica em crianças com mielomeningocele é primordial, uma vez que a mesma, trás a criança 
para meio mais funcional de suas atividades de vida diária, tanto na condição motora como na incontinência urinária, 
resultando em uma melhor qualidade de vida e independência. 
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RESUMO 
Introdução: A atuação fisioterapêutica na amputação transfemoral acontecetanto na fase pré-protetizaçãoquanto na fase 
pós-protetização, voltando suas práticas para a prevenção e o tratamento para de complicações oportunas, auxiliando 
no processo evolutivo, protético e principalmente na re-inserção do indivíduo na sociedade. Objetivo: O presente traba-
lho tem por objetivo buscar na literatura científica atual, as melhores abordagensfisioterapêuticas  na fase pré e pós-
protetização dopaciente com amputação demembro inferior em nível transfemoral unilateral afim de orientar e tornar-se 
um guia ao fisioterapeuta no tratamento dessa população em específico. Metodologia: Foi  realizada  uma  revisão  de  
literatura  de caráter exploratório   iniciada  em  Maio   de  2019.   Foram  empregados   como instrumento de  pesquisa  
livros  e artigos  científicos  disponíveis  nas  bases de  dadosdo  Google Acadêmico,   LILACS,   Pubmed   e   SciELO.   
Foram   incluídos   estudos   em   língua portuguesa,  inglesa  e  espanhola. Resultados: Foram incluídos oito artigos na 
revisão literária, onde  os  resultados  mostraram  a  eficácia  do tratamentofisioterapêutico   nas   fases   pré   e   pós 
protetização do amputado transfemoral. Conclusão: A abordagem fisioterapêutica com suas diferentes técnicas e recur-
sos mostrou-se imprescendivel tanto no período pré quanto no pós-protetização, e deve ser iniciada precocemente e de 
maneira integradora, buscando a funcionalidade, independência e a reinserção do paciente na sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE Amputação, Extremidade Inferior, Fisioterapia, Reabilitação. 

INTRODUÇÃO 
A atuação fisioterapêutica na amputação transfemoral acontecetanto na fase pré-protetizaçãoquanto na 
fase pós-protetização, voltando suas práticas para a prevenção e o tratamento para de complicações opor-
tunas, auxiliando no processo evolutivo, protético e principalmente na re-inserção do indivíduo na socieda-
de. Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo buscar na literatura científica atual, as melhores aborda-
gensfisioterapêuticas  na fase pré e pós-protetização dopaciente com amputação demembro inferior em 
nível transfemoral unilateral afim de orientar e tornar-se um guia ao fisioterapeuta no tratamento dessa po-
pulação em específico. 
 

METODOLOGIA 
Foi  realizada  uma  revisão  de  literatura  de caráter exploratório   iniciada  em  Maio   de  2019.   Foram  
empregados   como instrumento de  pesquisa  livros  e artigos  científicos  disponíveis  nas  bases de  da-
dosdo  Google Acadêmico,   LILACS,   Pubmed   e   SciELO.   Foram   incluídos   estudos   em   língua por-
tuguesa,  inglesa  e  espanhola. 
 

DISCUSSÕES 
Foram incluídos oito artigos na revisão literária, onde os resultados mostraram a eficácia do tratamentofisio-
terapêutico   nas   fases   pré   e   pós protetização do amputado transfemoral.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A abordagem fisioterapêutica com suas diferentes técnicas e recursos mostrou-se imprescendivel tanto no 
período pré quanto no pós-protetização, e deve ser iniciada precocemente e de maneira integradora, bus-
cando a funcionalidade, independência e a reinserção do paciente na sociedade. 
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RESUMO 
Introdução: Durante o período gestacional ocorrem alterações anatomo-fisiológicas em todo o organismo,a qual dores 
lombares e sacroiliacas são queixas constantes entre esse público. Objetivo: este estudo teve como objetivo, verificar a 
eficácia do método Pilates na diminuição e controle da dor lombar e sacroilíaca. Metodologia: foram aplicado o questio-
nário sócio-demográfico, escala visual analógica de dor-EVA, teste de diástese abdominal, teste de trendelenburg e 
teste de expansibilidade torácica. Resultados: foram avaliados 10 gestantes alocados em dois grupos, 5 praticantes do 
método pilates e 5 que não praticantes do método pilates. Conclusão: chegamos à conclusão de que o grupo que prati-
cou o método pilates obteve melhores resultados nos três testes avaliados, mas seu escore de dor foi maior comparado 
ao grupo que não pratica o pilates. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestação; Dor lombar; Dor sacroilíaca; Pilates. 
 

INTRODUÇÃO 
Durante o período gestacional ocorrem alterações anatomo-fisiológicas em todo o organismo (DIAS, 2017). 
Devido à mudança no centro de gravidade, as mulheres grávidas apresentam um risco elevado de queixas 
musculoesqueléticas, principalmente dores lombares e sacroilíacas (SANTOS, 2014). A prática do Pilates 
promove alívio da sintomatologia dolorosa e dos desconfortos, que possam surgir com a gestação e eleva a 
autoestima, possibilitando uma recuperação mais curta, o que favorece um retorno às atividades do cotidia-
no e trabalhista mais precocemente (KROETZ, 2015; SANTOS, 2016). 
 

METODOLOGIA 
Foi aplicado o questionário sócio-demográfico, escala visual analógica de dor-EVA, teste de diástese abdo-
minal, teste de trendelenburg e teste de expansibilidade torácica nos dois grupos. Após a coleta dos dados 
foram feitas planilhas com os resultados e criação de tabelas e gráficos para expor os resultados obtidos no 
trabalho. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Visto que mais de um terço das mulheres grávidas se referem à lombalgia como um problema severo, que 
interfere em suas atividades de vida diária e capacidade de trabalho, além de contribuir para insônia por se 
manifestar durante a noite, justifica-se e necessita-se de uma pesquisa que demonstre a eficácia do método 
Pilates na prevenção e no tratamento da dor lombar gestacional.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pretende-se com o estudo verificar se houve melhora da dor lombar e sacroílíaca nas gestantes praticantes 
de Pilates comparada ás que não realizam essa atividade. Obtido através dos seus princípios do método o 
qual visa o reforço dos músculos do centro do corpo chamado de “Powerhouse” ou “centro de força”, como 
os músculos abdominais, para-vertebrais, glúteos e músculo do assoalho pélvico,possui como objetivo re-
cuperar o movimento funcional, acelerar o processo de reabilitação e proporcionar uma reeducação postural 
a partir da biomecânica e da organização das cadeias musculares. Diante a análises dos resultados chega-
mos a conclusão que o método pilates melhorou a capacidade de expansibilidade torácica, obteve uma 
média mais baixa de diástese abdominal e foi se mostrou com melhores resultados no teste de trendelen-
burg no grupo das gestantes que praticavam o método , já na questão da dor obteve um escore mais alto, 
referente ao mesmo. Contudo, para maiores esclarecimentos se faz necessário mais abrangência em pes-
quisas sobre o assunto pesquisado. 
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RESUMO 
A dor lombar afeta a população mundial e a causa são multifatorial, muitas delas são doenças musculoesqueléticas 
crônicas, podendo levar a hospitalizações ou até mesmo a procedimentos cirúrgicos. A artrodese lombar é um procedi-
mento cirúrgico, sendo usado como uma alternativa de tratamento, com a intenção de estabilizar o movimento da região 
entre duas ou mais vertebras. Objetivo: avaliar a incapacidade e dor do paciente no pós-operatório de artrodese lombar, 
na primeira semana de fisioterapia e até 90 dias de pós-operatório. Metodologia: foi aplicado o questionário de limitação 
funcional (Oswestry Disabitity Index- ODI) e para dor a escala visual analógica- EVA. Resultados: foram avaliados 38 
voluntários sendo os motivos por procedimento cirúrgico de hérnia de discal (79%) e quedas (21%). Conclusão: Conclui-
se que os pacientes submetidos a procedimento de artrodese lombar apresentaram em sua maioria invalidez e dor 
razoável. Prejudicando assim a sua qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia; Dor Lombar; Artrodese. 
 

INTRODUÇÃO 
 As dores lombares afetam a população mundial, muitas delas são doenças musculoesqueléticas crônicas, 
ocorrendo principalmente em homens com idade acima de 40 anos e mulheres acima de 50 anos. A dor 
pode causar incapacidade, afastamento laboral e hospitalização. A técnica de artrodese é um procedimen-
to cirúrgico que se coloca implante de parafusos em uma região específica das vértebras, com hastes metá-
licas unindo-os.  

METODOLOGIA 
 Foi aplicado questionário Oswestry (ODI) para avaliação de incapacidade funcional especifico para dor 
lombar e escala para mensurar a dor do paciente foi utilizado a Escala Visual Analogica (EVA). Os critérios 
de inclusão foram pacientes maiores de 18 anos submetidos à artrodese de coluna lombar, que estiverem 
na primeira semana de reabilitação, dentro de 01 dia até 90 dias de pós-operatório. 
 

 DISCUSSÕES 
Ao final do estudo, foram avaliados 38 pacientes sendo do gênero masculino 58% (n=22) e feminino 42% 
(n=16). O resultado do questionário (ODI) demonstrou principalmente que os pacientes apresentaram “invá-
lidos” no score do questionário em suas atividades da sua vida diária e a escala de dor (EVA) demonstrou 
score em sua maioria de “Dor razoável”. Os resultados foram quantificados através dos questionários que 
mensuram qualidade de vida e a dor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo concluiu que pacientes submetidos ao pós-operatório imediato, até 90 dias de artrodese 
lombar apresentaram dor razoável e a incapacidade funcional classificados como “invalidez” em sua maioria 
dos. Sugerindo que o pós-operatório imediato de artrodese lombar prejudica a qualidade de vida.  
 

REFERÊNCIAS 
Speed C. Low back pain. BMJ. 2004; 328(7448):1119–2.  
Marras WS. Occupational low back disorder causation and control. 2000; 43(7):880–902. 
Fransen M, Woodward M, Norton R, Coggan C, Dawe M, Sheridan N. Risk factors associated with the transition 
from acute to chronic occupational back pain. 2002; 27(1):92–8. 
Hanley EN, David SM. Lumbar arthrodesis for treatment of back pain..1999 May;81:716-30. 
Tang G, Rodts G, Haid RW Jr. Patient selection in lumbar arthrodesis for low back pain. American Neurological 
Surgeons; 2001. 
 
 
 
 
 



 

INCIDÊNCIA DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS EM ATLETAS DE CROSSFIT  

OLIVEIRA, Dionatan Alves; OLIVEIRA, Beatriz de Deus . Discente do Curso de Fisioterapia  – 
Instituição de Ensino UNILAGO. 

RIBEIRO, Diego Ramos . Docente do Curso de Fisioterapia – Instituição de Ensino  UNILAGO. 

 
RESUMO 

Com o crescente número de praticantes de CrossFit nos últimos anos e com os riscos consideráveis de lesões mus-
culoesqueléticas, esse estudo foi realizado para identificar a incidência de lesões nos atletas, e se os mesmos reali-
zam algum trabalho de prevenção específico. Foi aplicado um questionário do perfil do atleta, onde foi avaliado perfil, 
suplementação, fatores de saúde e de lesões de cada indivíduo, com os seguintes resultados consideráveis: 27,8% 
dos atletas já sofreram lesões na prática do CrossFit. Dada essa estatística de lesões, 60% foram em MMSS, 40% 
em MMII e 0% em tronco/cabeça. Concluindo desta forma que o CrossFit apresenta lesões principalmente em MMSS 
e os trabalhos preventivos devem ser implementados para a diminuição do índice de lesões. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Lesões musculoesqueléticas, atletas e prevenção. 
 

INTRODUÇÃO 
O CrossFit vem tendo um grande crescimento em número de praticantes, e com isso, está se tornando um 
dos esportes mais populares no mundo. Geralmente os treinos de CrossFit (WODs) tem um tempo de recu-
peração limitado ou até nulos, dependendo muito da capacidade individual de cada atleta, principalmente do 
condicionamento físico e da capacidade metabólica, sendo assim, o risco de lesões nesses indivíduos é  
significativamente presentes, embora a causa de lesões seja multifatorial, a lesão  pode resultar da soma da 
carga que impõe uma força que excede a capacidade do tecido biológico envolvido, estudos comprovaram 
que as principais lesões são nas regiões  do ombro, joelho e coluna lombar. (Montalvo et al 2017) 

 
METODOLOGIA 

 Foram aplicados questionários do perfil do atleta, em 18 indivíduos de ambos os sexos da cidade de São 
José do Rio Preto-SP para avaliar a incidência de lesões musculoesqueléticas, bem como as principais 
regiões acometidas, e se esses indivíduos realizam trabalhos preventivos ou não. 
 

 DISCUSSÃO  
Assim como o estudo de Montalvo et al 2017 o índice de lesões foi maior em MMSS com 60% das lesões 
ocorridas, logo em seguida MMII com 40% e por último tronco/cabeça 0%. Identificamos que 50% realizam 
trabalhos preventivos com fisioterapia, osteopatia, treino de mobilidade, e quiropraxia sendo a prevenção 
maia optada pelos que realizam trabalhos preventivos. E outros 50% não realizam nenhum tipo de preven-
ção.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo demostrou que a maior parte das lesões acometeram principalmente lesões de MMSS e 
que metade dos indivíduos realizam trabalhos preventivos. 
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RESUMO 
A artrite reumatoide (AR) manifesta-se de forma insidiosa e progressiva, e pode ter manifestações articulares e extra 
articulares, levando a incapacidade funcional, a hidroterapia é um recurso que promove melhorias superiores às expe-
rimentadas no solo, a água oferece suave resistência durante os movimentos e, ainda, a condição de treinamento em 
várias velocidades. Objetivo: avaliar os efeitos da hidroterapia sobre força e tônus muscular, amplitude de movimento, 
dor e qualidade de vida de paciente com AR. Metodologia: relato de caso, foi realizada avaliação física inicialmente e 
após 20 sessões de hidroterapia, também foi aplicado o questionário SF-36, que avalia o nível de qualidade de vida do 
paciente. Resultados: verificou-se melhora na amplitude de movimento, na força muscular, no tônus, na dor e na quali-
dade de vida nesta paciente com AR. Conclusão: a hidroterapia demonstrou ser um método eficaz para melhorar a 
capacidade funcional e qualidade de vida na AR.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Artrite Reumatoide; Hidroterapia; Qualidade de vida. 
 

INTRODUÇÃO 
A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória, sistêmica, crônica e de etiologia desconhecida, vários 
recursos terapêuticos são indicados para o tratamento da AR, afim de promover uma melhoria na flexibilida-
de, força muscular, função cardiovascular e independência nas atividades de vida diária, dentre esses re-
cursos podemos citar a hidroterapia que possui algumas vantagens devido às propriedades físicas da água 
e os efeitos fisiológicos propiciados pelo meio aquático. O objetivo do estudo consiste em avaliar os efeitos 
da hidroterapia sobre força e tônus muscular, amplitude de movimento, dor e qualidade de vida de paciente 
com AR.  

                                                                 METODOLOGIA 
A paciente foi submetida inicialmente e após as sessões, ao exame físico para coleta das variáveis: força 
muscular, tônus, nível de dor, avaliação de amplitude de movimento e qualidade de vida por meio do ques-
tionário SF-36. O tratamento foi composto por 20 sessões de hidroterapia com duração de 60 minutos, duas 
vezes por semana pelo período referente de 10 semanas, e a técnica utilizada durante o tratamento foi a 
hidrocinesioterapia, em piscina aquecida a 33º e adaptada para a prática do método. 

 DISCUSSÕES 
A artrite reumatoide é uma doença crônica degenerativa, porém, evidências da literatura apontam que a 
hidroterapia parece ser um método eficaz para minimizar a sintomatologia e a incapacidade funcional que a 
doença apresenta e dessa forma, melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste relato de caso, as sessões de hidroterapia promoveram melhora clínica da dor, qualidade de vida, 
tônus muscular, força muscular e da amplitude de movimento na paciente portadora de artrite reumatoide. 
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RESUMO 
O objetivo do estudo é mostrar uma sessão de banho no animal onde os participantes foram filmados, realizando a 
atividade e posteriormente as filmagens foram analisadas (através de um check list adaptado pelas próprias autoras da 
Escala de Avaliação Funcional em Equoterapia-EAFE e da Ficha para Avaliação Fisioterapêutica Neurológica Infantil 
Padronizada-FANIP) onde foram descritos o comportamento e os movimentos  realizados na prática da terapia pelos 
praticantes. A pesquisa foi feita com 5 amostras ,no Projeto Equoterapia Mirassol ,o questionário foi composto por 6 
questões alternativas e partir da análise e preenchimento foi possível  quantificar através do escore adaptado para o 
banho com base na pontuação que a criança atinge podemos classificá-la de acordo com sua habilidade funcional e 
controle motor durante a realização deste método. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Equoterapia, banho do cavalo, cinesioterapia e coordenação. 
 

INTRODUÇÃO 
A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas 
áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com defi-
ciência e/ou com necessidades especiais (ANDE, 1999).  A finalidade do estudo é trazer um tratamento 
diferente da equoterapia montada, abordando uma vertente que é utilizada como uma opção durante os 
atendimentos, que é o banho do animal, visando a melhora das capacidades psicofísicas além de trabalhar 
a socialização por meio do contato com os equinos. 
 

METODOLOGIA 
Estudo de campo descritivo realizado no Projeto Equoterapia Mirassol na cidade de Mirassol-SP. Os partici-
pantes foram filmados, realizando a atividade de banho no cavalo e posteriormente foram analisados atra-
vés de um check list adaptado composto por 6 questões alternativas da Escala de Avaliação Funcional em 
Equoterapia-EAFE e da Ficha para Avaliação Fisioterapêutica Neurológica Infantil Padronizada-FANIP, 
pelas próprias autoras onde foi  descritos o comportamento e os movimentos realizados na prática da tera-
pia pelos pacientes averiguando o desempenho motor e habilidade funcional de cada um dos praticantes. 

 
DISCUSSÕES 

Quando é realizado o banho no animal utilizamos demasiadamente a cinesioterapia que baseia-se no uso 
de movimento ou exercícios como forma de tratamento. Esta, por sua vez, é baseada no conhecimento da 
anatomia, fisiologia e biomecânica com o intuito de corrigir, manter, recuperar determinadas funções e res-
taurar a função normal do corpo, diante de um programa de exercício pré-determinado, de acordo com as 
necessidades de cada participante (GAMA, 2014). 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a utilização da técnica da realização do banho do cavalo pelos pacientes pode auxiliar no 
desempenho motor e na habilidade funcional do praticante, tendo o banho do cavalo como uma nova opção 
de tratamento abordando a técnica em equoterapia. 
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RESUMO 
Por meio dos efeitos fisiológicos das propriedades físicas da água aquecida e do exercício físico, a fisioterapia aquática 
constitui-se como um método aplicável aos distúrbios cognitivos e motores, proporcionando ainda, um componente 
lúdico-terapêutico, tornando-se viável no processo de reabilitação de crianças com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), objetivo: avaliar os reais benefícios descritos da fisioterapia aquática sobre os componentes cognitivos e motores 
de crianças com TEA. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo e exploratório, utilizando 
artigos e estudos, indexados nas bases de dados eletrônicas (PEDro, Scielo, Pubmed, Bireme e Google Acadêmico), 
nos idiomas inglês e português. Conclusão: A fisioterapia aquática mostrou-se de fundamental importância para as 
crianças com TEA, uma vez que, a piscina aquecida combinada com exercícios físicos, trouxe melhora nos aspectos de 
flexibilidade, força muscular, funcionamento, relação social e relação com o ambiente aquático, onde a combinação 
destes benefícios se reflete na otimização da qualidade de vida dessas crianças. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia, Hidroterapia, Transtorno do Espectro Autista. 
 

INTRODUÇÃO 
Por meio dos efeitos fisiológicos das propriedades físicas da água aquecida e do exercício físico, a fisiotera-
pia aquática constitui-se como um método aplicável aos distúrbios cognitivos e motores, proporcionando 
ainda, um componente lúdico-terapêutico, tornando-se viável no processo de reabilitação de crianças com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura de caráter descritivo e exploratório, utilizando artigos e estudos, inde-
xados nas bases de dados eletrônicas (PEDro, Scielo, Pubmed, Bireme e Google Acadêmico), nos idiomas 
inglês e português. Resultados: Foram encontrados 12 artigos relacionados aos dois distúrbios na pesquisa 
inicial. A partir dos critérios de inclusão e exclusão foram analisados 04 ensaios clínicos. 

 DISCUSSÕES 
As crianças com do Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentam dentre outras características 

alterações no âmbito sensório-motor, implicando de modo direto na qualidade de vida. Dentre as funções 
sensório-motoras que se encontram em déficit estão às alterações de tônus muscular, força muscular, sen-
sibilidade tátil-térmico-dolorosa, postura e a marcha [1].De acordo com Leite [2], atividades que promovam 
relaxamento muscular, planejamento de movimento, segurança e confiança são de extrema importância 
para crianças que se encaixam no espectro autista, garantindo um perfeito ajuste comportamental, social e 
físico da criança, melhorando significativamente sua qualidade de vida.Segundo Borges [3], a reabilitação 
de crianças com transtorno do espectro autista utilizando o ambiente aquático é eficaz e viável, uma vez 
que se utiliza das propriedades físicas da água como forma de tratamento, levando a ganhos positivos so-
bre as alterações sensório-motoras, comportamentais e sociais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fisioterapia aquática mostrou-se de fundamental importância para as crianças com TEA, uma vez que, a 
piscina aquecida combinada com exercícios físicos, trouxe melhora nos aspectos de flexibilidade, força 
muscular, funcionamento, relação social e relação com o ambiente aquático,  
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RESUMO 
Os esportes de alto nível determinam padrões corporais que podem estar  associadas à eficiência e costume do gesto 
desportivo. O objetivo da pesquisa foi descrever o perfil postural dos atletas  baseada no método proposto pela Portland 
State University utilizando-se  de um simetrógrafo e verificar a  bioimpedância elétrica  para determinação dos valores 
corpóreos. Foram avaliados 15 atletas com idade 38,26 (±21), peso 67.64(±8.9)e IMC de 62 .  Os resultados da avalia-
ção postural apontou um ICP de 88,4% (± 5,8), que mostra um índice muito próximo da normalidade para laterações 
físicas. Embora a análise postural utilizando o PSU não tenha apresentado desvios posturais acentuados, observaram-
se assimetrias que podem influenciar em alterações posturais futuras, mesmo considerando o perfil físico dos atletas 
através da bioimpedância classificados como magros. 
 
 PALAVRAS-CHAVE atletas, avaliação postural, bioimpedância, atletismo 

 
INTRODUÇÃO 

Os esportes de alto nível determinam alterações  corporais que podem estar  associadas à eficiência do 
gesto desportivo  que  resultam em alterações posturais A prática de esportes de alto rendimento pode acar-
retar risco ao desenvolvimento corporal e à saúde dos praticantes. O objetivo da pesquisa foi descrever o 
perfil postural dos atletas  baseada no método proposto pela Portland State University utilizando  de um 
simetrógrafo e bioimpedância para determinação dos valores corporeos. Ao final, o avaliador tem como 
parâmetro as assimetrias presentes no sujeito e classificá-los conforme o Índice de Correção Postural (ICP) 
(PSU) 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa transversal. Para coleta de dados adotou-se como critério de inclusão atletas de 
alto rendimento.Como instrumento de avaliação, adotou-se o método proposto pela Portland State Univer-
sity (PSU), cujo principal objetivo é detectar as simetrias, assimetrias e os possíveis desvios e/ou alterações 
posturais entre os segmentos corporais e regiões. Para obtenção de valores corpóreos utilizou-se a bioim-
pedância elétrica.  
 

DISCUSSÕES 
Quanto à postura corporal destes atletas, os valores estão acima do estipulado pelo método como bons, 
contrariando Santos et al. Que quando avaliaram atletas de handebol, verificaram  vários desvios de regiões 
corporais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O método PSU, auxilia na detecção de alterações posturais, mostrando-se um excelente instrumento diag-
nóstico para avaliações que envolvam atletas de alto rendimento.neurologia e a bioimpedância agrega valo-
res confirmando o objetivo da avaliação final 
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RESUMO 
A Osteoartrose é uma doença crônica, que leva à degeneração da cartilagem e à erosão óssea, causando dor nas arti-
culações, osteófitos e tensão periarticular. A hidroterapia proporciona diminuição da dor , movimentação do paciente, e 
alívio da rigidez muscular. 

PALAVRA-CHAVE: Dor; Osteoartrose; Hidroterapia; Escala Visual Analógica; 

 
INTRODUÇÃO 

A Osteoartrite (OA) é uma doença articular crônico-degenerativa que, caracterizada pela degeneração pro-
gressiva da cartilagem articular hialina, levando a limitação funcional e deformidade articular. Desse modo, 
vários recursos terapêuticos, entre eles a Fisioterapia Aquática  ou hidroterapia são alternativas para o tra-
tamento dessa enfermidade. 

 
METODOLOGIA 

Foram avaliados 12 pacientes com diagnóstico clínico de OA de joelho com idade entre 48 a 75 anos. Estes 
pacientes participaram de um programa de hidroterapia, realizando mobilização articular ativa  , alongamen-
to de membros inferiores, decoaptação da articulação e exercícios ativos de fortalecimento da coxa. Foram 
realizadas 25 sessões em dias alternados ,onde a  dor foi avaliada e mensurada  pela Escala Visual Numé-
rica e de faces  no inicio e final de cada sessão de hidroterapia. 

DISCUSSÃO 
Comparando com outros autores, nosso estudo garante que os princípios físicos da água junto a um trata-
mento fisioterapêutico especializado apresentam excelentes resultados e uma melhora na qualidade de vida 
dos pacientes acometidos com AO ,Observou-se que os participantes apresentaram melhora significativa  
da queixa de dor  apresentando uma diminuição da intensidade do quadro álgico de 6,27 para 4,84 obser-
vando-se uma melhora importante principalmente após a  11ª sessão. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por meio dos resultados obtidos neste estudo, conclui-se que um programa de hidroterapia baseado em 
cinesioterapia aquática apresenta resultados positivos em relação a diminuição da dor em pacientes com 
diagnostico de AO em joelhos, onde mostra a compatibilidade do nosso estudo com outros encontrados na 
literatura. 
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RESUMO 
A expectativa de vida das mulheres em países desenvolvidos já atingiu os 80 anos e, no Brasil já ultrapassa dos 75 
anos. Devido à diminuição dos hormônios decorrente da menopausa podem ocorrer sintomas como dores nas articula-
ções ou trato urinário, fadiga, suor noturno, ondas de calor sentindo frio ou calor, dificuldades em dormir ou insônia, 
sensibilidade ou secura vaginal, disfunção sexual, esquecimento ou falta de concentração, ansiedade ou nervosismo e 
queda de cabelos. Para controlar os sintomas da menopausa, a hidroterapia pode ser uma opção para aliviar a pressão 
dos desconfortos e melhorar a qualidade de vida das mulheres que praticam essa atividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Hidroterapia; Benefícios; Fisioterapia; Qualidade de vida. 
 

INTRODUÇÃO 
Para controlar os sintomas da menopausa, a hidroterapia pode ser uma opção por aliviar a pressão dos 
desconfortos e melhorar a qualidade de vida das mulheres que praticam essa atividade. Esse trabalho tem 
por objetivo avaliar a qualidade de vida em mulheres idosas praticantes de hidroterapia (OLIVEIRA 2015, ROSSI 
2016). 

METODOLOGIA 
O presente estudo avaliou 29 mulheres idosas, com média de idade de 68 anos, praticantes de hidroterapia 
há pelo menos um ano com frequência mínima de duas vezes por semana. Utilizou-se variáveis sociode-
mográficas como gênero, idade, peso, altura e escolaridade. Além disso, juntamente com as variáveis utili-
zou-se o instrumento o questionário de qualidade de vida SF-36. 
 

 DISCUSSÕES 
Dos participantes avaliadas, 52% cursaram até o ensino fundamental, 51,8% são casadas, todas são hiper-
tensas, 55,1% diabéticas e 6,9% apresentam insuficiência venosa crônica, sendo que 24,2% fazem uso de 
medicação regular. Por meio do questionário SF-36 observou-se que os domínios limitação por aspectos 
emocionais (67,81), saúde mental (67,31), capacidade funcional (63,62), limitação por aspectos físicos 
(60,34) e vitalidade (61,65) apresentaram melhores valores, em uma escala de 0 a 100. Já os domínios dor 
corporal (52,96), saúde geral (52,58) e aspectos sociais (51,68) apresentaram os piores valores. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi verificado no presente estudo que a prática de hidroterapia proporcionou benefícios na maioria dos do-
mínios avaliados pelo questionário SF-36, entretanto, a interferência da hidroterapia não se mostrou efetiva 
na dor corporal, saúde geral e aspectos sociais. Concluiu-se que a hidroterapia é uma técnica que contribu-
iu para qualidade de vida em mulheres idosas. 
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RESUMO 
A dor facial referente à DTM é relatada em 9-13% da população em geral sendo uma proporção de 2:1 em relação a 
homens e mulheres, a DTM caracteriza-se por dores nas articulações temporomandibulares e nos músculos mastigató-
rios, sendo a dor o sintoma mais comum afetando mais mulheres. A dor Lombar é uma condição que pode atingir cerca 
de 65% das pessoas por ano, caracterizada por um desconforto, fadiga ou rigidez muscular. Objetivo: Verificar se há 
correlação entre dor lombar e Disfunção Temporomandibular. Metodologia: foi aplicado os questionários EVA, Oswestry 
Disabitity Index e Questionário anamnésico de Fonseca. Resultados: foram avaliados 50 pacientes, que evidenciou um 
baixo comprometimento da funcionalidade pela dor, apesar de apresentarem em sua maioria uma dor 7 em relação a 
escala visual analógica, em relação ao questionário de DTM os pacientes apresentaram uma leve disfunção. Conclusão: 
Sugere-se que não há correlação entre dor lombar e disfunção temporomandibular. 

PALAVRAS-CHAVE: disfunção temporomandibular, fisioterapia, dor lombar 

 

INTRODUÇÃO 
 A Disfunção Temporomandibular (DTM) é relatada em 9-13% da população em geral sendo uma proporção 
de 2:1 em relação a homens e mulheres, mas apenas 4-7% buscam o tratamento. A DTM é um grupo de 
doenças que acometem os músculos mastigatórios, articulação temporomandibular e estruturas adjacentes, 
manifestando dores de ouvido, zumbidos, tonturas e vertigens, limitação dos movimentos mandibulares, 
ruídos articulares. A dor Lombar é uma condição que pode atingir cerca de 65% das pessoas por ano e 84% 
das pessoas durante a vida, sentindo um desconforto, fadiga ou rigidez muscular, e é uma das principais 
causas de incapacidade física em indivíduos com menos de 45 anos, fatores musculoesqueléticos, como 
síndromes dolorosas miofasciais e instabilidade do segmento lombar são algumas causas da dor lombar.  

 

METODOLOGIA 
Foram aplicados e avaliados três questionários Oswestry Disabitity Index (ODI), Questionário anamnésico 
de Fonseca, Escala Visual Analógica (EVA) e termo de consentimento livre e esclarecido, sendo realizado 
no Centro Especializado de Reabilitação da cidade, contando com 50 pacientes. 

 

DISCUSSÕES 
França-Correia em seu estudo relacionou pacientes com DTM, e que apresentava dores em outras regiões 
do corpo verificando maior evidência na região cervical, ombros e lombar. Biasotto no seu estudo, verificou 
que houve uma prevalência maior na Disfunção Temporomandibular, em relação ao ângulo cervical, aumen-
tou de acordo com a severidade do grau de DTM. Neste estudo até o presente momento apesar de estudos 
não foi achado correlação entre a dor lombar e a DTM. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Podemos concluir com os resultados obtidos pelo Oswestry Disabitity Index (ODI) apresentaram baixo com-
prometimento da funcionalidade pela dor, apesar de apresentarem em sua maioria uma dor 7 em relação a 
escala visual analógica (EVA). Em relação ao questionário de DTM os pacientes apresentaram- uma leve 
disfunção. Concluímos que não há uma correlação entre dor lombar e disfunção temporomandibular.  
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RESUMO 
O sedentarismo e a obesidade são fatores de risco para doenças cardiovasculares crescentes entre os adolescentes. 
Objetivo: Quantificar a prevalência de adolescentes com fatores de risco para doenças cardiovasculares e sua pre-
do- minância entre os gêneros. Metodologia: Foi aplicada uma ficha de avaliação, Questionário de Atividade Física 
para Adolescentes, dados antropométricos e o teste de caminhada de seis minutos. Resultados: Foram analisados 
64 ado- lescentes. No total 76,56%, no grupo masculino 71,87% e no grupo feminino 75% apresentaram pelo menos 
um fator de risco à saúde. Na comparação, o grupo feminino apresentou mais riscos cardiovasculares do que o grupo 
masculino. Conclusão: Observou-se níveis insuficientes de atividade física nos adolescentes do gênero masculino, 
excesso de peso corporal nas adolescentes do gênero feminino e capacidade funcional insuficiente em ambos os gê-
neros.  

Palavras-chave: Adolescente. Fatores de risco. Doenças cardiovasculares. Fisioterapia. 

 
INTRODUÇÃO 

Os fatores de risco presentes nos jovens estão relacionados a fatores comportamentais como as altera-
ções nos hábitos de atividade física, resultando em aumentos nos índices de inatividade². Assim, o objeti-
vo desta pesquisa foi quantificar a prevalência de adolescentes com fatores de risco para doenças cardi-
ovasculares e sua predominância entre os gêneros. 

 
METODOLOGIA 

Realizou-se um estudo quantitativo transversal com 64 adolescentes de 12 e 13 anos de idade em uma 
escola em São José do Rio Preto/SP. A seleção de participantes foi realizada por meio da assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e pela ficha de avaliação do aluno. Foram utilizados na pes- 
quisa os seguintes instrumentos: Questionário de Atividade Física para Adolescentes (QAFA), coleta de 
dados para o IMC e Razão Cintura/Estatura e o teste de caminhada e seis minutos. 
 

DISCUSSÕES 
O menor desempenho dos adolescentes foi relacionado à baixa capacidade funcional medida no teste de 
caminhada de seis minutos (TC6min). E em comparação entre os sexos, elas demonstraram uma capaci-
da- de funcional inferior ao dos meninos. Vários autores corroboram com este resultado, demonstrando 
sua preocupação quanto ao aumento das doenças cardiovasculares entre os adolescentes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se no estudo a prevalência de 76,56% dos adolescentes com pelo menos um fator de risco pa-
ra doenças cardiovasculares. E na comparação entre os gêneros as do sexo feminino apresentaram mai-
ores fatores de risco para as doenças cardiovasculares do que o gênero masculino. 
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RESUMO 
Introdução: A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinas, nás 
áreas da sáude, educação e socialização, e que busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessida-
des especiais. Objetivo: Analisar os efeitos fisiológicos do movimento tridimensional proporcionado pelo cavalo ao passo 
e sua correlação clínica com as características presentes em distúrbios neurológicos. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão de literatura, de caráter descritivo, onde se utilizou de artigos científicos indexados em bases de dados eletrôni-
ca (PubMed, PEDro, Scielo e BIREME), além de livros didáticos publicados entre os anos de 2009 a 2019, nos idiomas 
português e inglês. Resultados: Através de vários estudos, demonstrou-se que a equoterapia utilizando o cavalo ao 
passo, proporciona múltiplos estímulos sensoriais, motores, ajustes tônicos e posturais capazes de atuar no sistema 
nervoso central (SNC). Conclusão: A equoterapia é um recurso eficaz e fundamentando em base científica, onde o 
movimento tridimensional desencadeado pelo passo do cavalo proporciona inúmeros estímulos fisiológicos (sensório-
motores), capazes de trazerem resultados clínicos satisfatórios em diferentes sequelas patológicas e disfuncionais da 
neurologia.  
 
PALAVRAS-CHAVE Fenômenos Fisiológicos do Sistema Nervoso, Terapia Assistida por Cavalos, Neurologia  

 
INTRODUÇÃO 

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinas, nás 
áreas da sáude, educação e socialização, e que busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com 
necessidades especiais. Objetivo: Analisar os efeitos fisiológicos do movimento tridimensional proporciona-
do pelo cavalo ao passo e sua correlação clínica com as características presentes em distúrbios neurológi-
cos. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura, de caráter descritivo, onde se utilizou de artigos científicos indexados 
em bases de dados eletrônica (PubMed, PEDro, Scielo e BIREME), além de livros didáticos publicados en-
tre os anos de 2009 a 2019, nos idiomas português e inglês. 
 

 DISCUSSÕES 
Através de vários estudos, demonstrou-se que a equoterapia utilizando o cavalo ao passo, proporciona múl-
tiplos estímulos sensoriais, motores, ajustes tônicos e posturais capazes de atuar no sistema nervoso cen-
tral (SNC). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A equoterapia é um recurso eficaz e fundamentando em base científica, onde o movimento tridimensional 
desencadeado pelo passo do cavalo proporciona inúmeros estímulos fisiológicos (sensório-motores), capa-
zes de trazerem resultados clínicos satisfatórios em diferentes sequelas patológicas e disfuncionais da neu-
rologia. 
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RESUMO 
Introdução: A Distrofia Miotônica de Steinert (DMS) é uma doença tipicamente familiar, hereditária, autossômica domi-
nante depenetração variável, causada pela expansão do tripleto (CTG)n, no gene que codifica a proteína quinase 
(DMPK), no cromossomo 19ql3. É progressiva e pode afetar os sistemas muscular, respiratório, cardíaco, endócrino e 
sistema nervoso central. Objetivos: Relatar um caso de uma paciente com Distrofia Miotônica de Steinert, além de ava-
liar de forma quantitativa o desempenho na execução de tarefas motoras e cognitivas de vida diária em um período de 8 
semanas. Metodologia: Foi realizada uma avaliação fisioterapêutica neurofuncional completa e para a avaliação da 
funcionalidade, foi aplicado o Questionário ou Índice de Barthel. Tal questionário, pertence ao campo de avaliação das 
atividades da vida diária (AVDs) e mede a independência funcional no cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e elimi-
nações. Resultados: Paciente V.D.S, sexo feminino, 29 anos, com diagnóstico médico de DMS. Na avaliação do Índice 
de Barthel, a paciente apresentou um escore total inicial de 70% e, final de 63%, o que configura uma necessidade de 
assistência em 25% para a realização de uma dada tarefa. As menores pontuações, nos dois momentos avaliados fo-
ram no domínio de cuidados pessoais. A paciente realiza acompanhamento fisioterapêutico convencional no Centro 
Especializado em Reabilitação – CER II de São José do Rio Preto – São Paulo, duas vezes na semana, e realiza tera-
pia terapia complementar (Yogaterapia) uma vez na semana, ambas assistências com duração em torno de 45min. 
Conclusão:  A Distrofia Miotônica de Steinert, por ser tratar de uma doença progressiva, necessita de cuidados fisiotera-
pêuticos com o intuito de minimizar os déficits físicos e funcionais dos pacientes. Embora houve uma queda no escore 
total da paciente após 8 semanas de intervenção, a paciente citada não modificou seu nível funcional. 
 
PALAVRAS-CHAVE Fisioterapia, Reabilitação, Distrofia Miotônica de Steinert (DMS). 
  

INTRODUÇÃO 
A Distrofia Miotônica de Steinert (DMS) é uma doença tipicamente familiar, hereditária, autossômica domi-
nante depenetração variável, causada pela expansão do tripleto (CTG)n, no gene que codifica a proteína 
quinase (DMPK), no cromossomo 19ql3. É progressiva e pode afetar os sistemas muscular, respiratório, 
cardíaco, endócrino e sistema nervoso central. Objetivos: Relatar um caso de uma paciente com Distrofia 
Miotônica de Steinert, além de avaliar de forma quantitativa o desempenho na execução de tarefas motoras 
e cognitivas de vida diária em um período de 8 semanas.  
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma avaliação fisioterapêutica neurofuncional completa e para a avaliação da funcionalidade, 
foi aplicado o Questionário ou Índice de Barthel. Tal questionário, pertence ao campo de avaliação das ati-
vidades da vida diária (AVDs) e mede a independência funcional no cuidado pessoal, mobilidade, locomo-
ção e eliminações. 

DISCUSSÕES 
Paciente V.D.S, sexo feminino, 29 anos, com diagnóstico médico de DMS. Na avaliação do Índice de 
Barthel, a paciente apresentou um escore total inicial de 70% e, final de 63%, o que configura uma necessi-
dade de assistência em 25% para a realização de uma dada tarefa. As menores pontuações, nos dois mo-
mentos avaliados foram no domínio de cuidados pessoais. A paciente realiza acompanhamento fisiotera-
pêutico convencional no Centro Especializado em Reabilitação – CER II de São José do Rio Preto – São 
Paulo, duas vezes na semana, e realiza terapia complementar (Yogaterapia) uma vez na semana, ambas 
assistências com duração em torno de 45min. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Distrofia Miotônica de Steinert, por ser tratar de uma doença progressiva, necessita de cuidados fisiotera-
pêuticos com o intuito de minimizar os déficits físicos e funcionais dos pacientes. Embora houve uma queda 
no escore total da paciente após 8 semanas de intervenção, a paciente citada não modificou seu nível fun-
cional. 
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RESUMO 
Jovens adultos hoje cresceram com telefones celulares como parte evidente de suas vidas. Uso excessivo de dispositi-
vos móveis como smartphones estão provocando distúrbios musculoesqueléticos nas últimas décadas. Objetivo: inves-
tigar as principais queixas de dor musculoesqueléticas associadas ao uso excessivo do smartphone. Metodologia: Este 
foi um estudo transversal, quali-quantitativo, do qual participaram 200 pessoas de uma instituição privada de ensino 
superior, afim de investigar a dor com o uso excessivo do aparelho smartphone. Resultados: A grande maioria dos par-
ticipantes apresentaram queixas musculoesqueléticas em membros superiores, região de pescoço, cotovelo, punho e 
mão, bem como sintomas de parestesia e formigamento. Conclusão: Concluímos que os sintomas apresentados podem 
estar relacionados ao uso excessivo e prolongado do smartphone. 
PALAVRAS-CHAVE: Dor Musculoesquelética; Smartphones; sintomas. 
 

INTRODUÇÃO 
Uso excessivo de dispositivos móveis como smartphones estão provocando distúrbios musculoesqueléticos. 
Em alguns países, o acesso a dispositivos móveis de comunicação foi de 99% entre as idades de 15 e 24 
anos. Os principais malefícios deste uso excessivo são, dentre outros, movimentos repetitivos do polegar e 
flexão do pescoço e dores de origem musculoesqueléticas. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se estudo transversal, quali-quantitativo, que utilizou o Questionário McGill de Dor (MD) para coleta de 
informações referentes a dores musculoesqueléticas. O questionário MD adaptado e um questionário sócio-
demográfico foram aplicados em 200 participantes, dentre eles, alunos, funcionários e docentes, de ambos 
sexos, na Universidade dos Grandes Lagos (Unilago), na cidade de São José do Rio Preto – SP afim de 
investigar a dor associada ao uso de smartphones, especificamente nas extremidades superiores, parte 
superior das costas e pescoço.   

 DISCUSSÕES 
As investigações em sua maioria corroboram com o atual estudo, o qual apresenta sintomas de dor em 
região de pescoço e extremidades que podem estar relacionados ao uso do smartphones. Observamos 
também alguns outros sintomas relacionado ao uso excessivo do aparelho, sintomas como parestesia e 
formigamento de algumas regiões especificas se mostraram presentes, provavelmente depois de longas 
horas de uso do aparelho. E ao caracterizarmos os tipos de dor presente e relatada pelos participantes, 
observamos dores descritas como desconfortante, dolorosa, persistente e até fulminante e terrível, dentre 
outras descrições. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O uso excessivo do smartphone por horas seguidas e prolongadas podem  estar relacionados e/ou 
ocasionar sintomas como parestesia e formigamento em locais específicos como mãos, punhos, cotovelos e 
região do pescoço, bem como sintomas de dor musculoesquelética. 
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RESUMO 
A pele humana é repleta de funções, sendo formada pelo sistema epitelial, junto também com as unhas, pêlos e glându-
las, responsável pela delimitação de órgãos do meio interno com o meio externo, termorregulador corporal, agindo como 
barreira a prova d’água, sendo uma barreira protetora contra agentes do meio externo, absorve e secreta substâncias e 
metaboliza vitamina D. Possuindo então três camadas básicas e suas subdivisões, cada uma com sua função. A partir 
do apresentado, faz-se necessário mostrar que a grande demanda na procura por tratamentos estéticos vem crescendo 
cada vez mais, com procura por ambos os sexos, com isto, vem à necessidade de os profissionais estarem se aperfei-
çoando e se aprofundando em novas técnicas, para se obter qualidades nos resultados, Dentre as diversas técnicas, 
está o microagulhamento, que consiste em causar lesões nas camadas mais superficiais da pele.  
 
PALAVRAS-CHAVE: pele humana; microagulhamento; tratamento estético. 
 

INTRODUÇÃO 
A pele humana é repleta de funções, sendo formada pelo sistema epitelial, a camada epiderme é um epité-
lio multiestratificado, a derme, constituída de tecido conjuntivo propriamente dito, pelo qual a epiderme se 
fixa à derme, do meio mais interno para o externo, temos a hipoderme ou tecido subcutâneo, cuja composi-
ção é principalmente de tecido adiposo. (BORGES, 2016; DANGELO E FATTINI; 2002). A partir do apre-
sentado, faz-se necessário mostrar que a grande demanda na procura por tratamentos estéticos vem cres-
cendo cada vez mais, com procura por ambos os sexos, dentre as diversas técnicas, está o microagulha-
mento, que consiste em causar lesões nas camadas mais superficiais da pele, á técnica consiste na utiliza-
ção de microagulhas perfurando superficialmente a pele com o intuito de desencadear um processo inflama-
tório, induzindo a produção de colágeno e elastina, sem danificar totalmente a epiderme. (BORGES; 2016; 
ALBANO, PEREIRA, ASSIS; 2018). 

METODOLOGIA 
Apresentar por meio de coleta de dados e amostras através de meio de cultura os riscos de ocorrer uma 
contaminação no indivíduo por meio da reutilização do dermaroller no procedimento de microagulhamento, 
então este trabalho possui o intuito de observar o crescimento microbiano em dermarollers utilizados 
em pacientes e posteriormente descrever os possíveis resultados encontrados no mesmo. Enaltecendo 
assim os riscos de reutilizar utensílios perfurocortantes. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Como em qualquer tratamento estético existem seus riscos, com o microagulhamento não é diferente, ainda 
mais se tratando de uma técnica invasiva, sendo assim, é necessário ter um bom conhecimento tanto em 
sua aplicação quanto em, seu manuseio, pois se a aplicação for realizada de maneira inadequada podem 
ocorrer diversas complicações, tais como, queloides, agravamento de feridas (caso haja no local), alergias, 
contaminação, dentre outras. No caso de contaminações podem ocorrer devido ao manuseio incorreto do 
material, ocorrendo exposição a um agente infectante, como bactérias ou fungos, havendo um sério risco de 
infecção, devido ao aumento da permeabilidade da pele tornando-se um meio para entrada de microrga-
nismos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pretende-se com esse estudo, conscientizar e orientar profissionais que utilizam da técnica do microagu-
lhamento para que ocorra o manuseio de maneira devida sem provocar riscos em seus pacientes, afim de 
que ocorra um procedimento eficaz causando assim benefício para ambas as partes envolvidas no proces-
so, sendo comprovada a presença de microrganismos em aparelho dermarroler após análise microbiana 
realizada por técnica em que se utiliza o meio de cultura como forma de reconhecimento para microrganis-
mos. 
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RESUMO 
Este estudo objetiva mapear usos alternativos do celular no ensino-aprendizagem de língua inglesa. Investiga-se a atual 
relação entre ensino de língua inglesa e uso de tecnologias nas escolas brasileiras e apresenta como base trabalhos de, 
entre outros, Alda (2014). Para mostrar as potencialidades de uso do celular e analisar o aprendizado móvel, aborda 
conceitos chave, como affordance, por Bower (2007), e mobile learning por Geedes (2004). Os resultados, ainda que 
parciais, revelam reações positivas nos alunos frente à oportunidade de aprendizagem móvel e mostram o quanto é 
imprescindível que o professor tenha conhecimento e familiaridade em relação ao smartphone para, assim, alcançar 
sucesso no ensino e aprendizagem do tipo mobile learning.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia. Celular. Mobile Learning. Ensino de língua inglesa. 
 

INTRODUÇÃO 
A propagação dos dispositivos móveis associada ao crescimento das conexões de banda larga está cada 
vez mais promovendo o uso de celulares em nossa sociedade, em especial no campo educacional. No en-
tanto, o dispositivo gera sentimentos negativos, como antipatia ou aversão no corpo docente, que estabele-
ce limites em relação ao seu uso. Porém, a possibilidade de se comunicar com pessoas geograficamente 
distantes gerou uma nova forma de ensinar línguas estrangeiras, potencialmente no desenvolvimento de 
habilidades como fala e compreensão, num contexto menos artificial, que pode, inclusive, ser personalizado 
de acordo com o aluno, tornando o processo de aquisição mais prazeroso e convidativo. 
 

METODOLOGIA 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica priorizando textos que apresentassem usos alternativos no celular 
por meio de atividades para o ensino e aprendizagem de língua inglesa. 
 

DISCUSSÕES  
Será abordada a atual situação da relação entre ensino de língua inglesa e a tecnologia nas escolas brasi-
leiras com base em pesquisas, entre outros, de Alda (2014). Em seguida, serão apresentados e discutidos 
conceitos-chave, como affordance por por Bower (2007), e mobile learning por Geedes (2004). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Percebeu-se que a maior parte dos alunos que participaram das atividades práticas, auxiliadas por celula-
res, apresentadas nos trabalhos aqui mencionados, revelaram resultados positivos, pois demonstraram 
empenho e perceberam suas evoluções durante o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa. 
Ademais, notou-se o quanto é importante que o professor tenha letramento digital, familiaridade e conheci-
mento acerca de smartphones para alcançar um bom aproveitamento nos exercícios de ensino e aprendi-
zagem de língua inglesa planejados para seus alunos. 
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O DISCURSO DO PROFESSOR NA VOZ DO ALUNO 
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RESUMO 
Este trabalho visa analisar a voz dos alunos de escola pública que participaram de uma pesquisa de campo voluntária. 
Por meio da análise do discurso de vertente francesa, observa-se o discurso dos alunos para perceber a possível voz 
dos professores que permeiam seus enunciados. Junto à análise do discurso, explica-se a teoria do desenvolvimento 
segundo Vygotsky, trazendo suporte para a análise, de forma a elucidar os educadores sobre a importância do desen-
volvimento dos alunos, e como seu discurso poderia afetá-los positiva ou negativamente. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso; Desenvolvimento; Polifonia. 
 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho se baseia nos princípios teóricos da Análise do Discurso - desde sua concepção da língua 
como sistema integrado de regras e signos, até seus aspectos socioculturais e seus conceitos -, e na Teoria 
Vigotskiana sobre o desenvolvimento a partir da interação do sujeito com o meio. Os conceitos, em conjunto 
com a teoria do desenvolvimento, foram utilizados para encontrar possíveis traços de oralidade no discurso 
do aluno. A conclusão busca elucidar como e se o discurso do professor se reflete no do aluno.  
 

METODOLOGIA 
Para esta investigação procedeu-se, num primeiro momento, à pesquisa bibliográfica sobre Análise do Dis-
curso e Teoria do Desenvolvimento de Vigotski. Num segundo momento, passou-se à coleta de dados por 
meio de uma pesquisa de campo, com questionários e entrevistas aplicados em duas escolas no interior do 
estado de São Paulo, nos Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A coleta dos dados desta investigação 
iniciou-se durante o Estágio Supervisionado de Observação, realizado no decorrer do ano de 2018.  
 

DISCUSSÕES 
As teorias de Authier-Revuz (1990), Bakhtin (1997), Fernandes (2008), Orlandi (2008) e Pêcheux (1995) 
refletem-se nos conceitos usados, como Sujeito, Ideologia, Condições de Produção, Interdiscurso, Polifonia 
e Heterogeneidade com base em elementos da Psicanálise e do Materialismo Histórico. termos cruciais 
para a análise do Discurso do Aluno. Já o suporte para a reflexão do trabalho se dará com a Teoria do De-
senvolvimento de Vygotski; notado por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal, que afirma que o aluno 
aprende por meio da imitação. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A maior parte dos discursos observados aponta para discursos de cunho negativo ou meio termo, cuja ora-
lidade dos professores, quando presente de forma mais marcada, é normalmente negativa. Tal análise não 
nos permite concluir que todo discurso negativo proferido pelo aluno seria resultado restrito ao ambiente 
escolar, ou ao educador, mas observam-se várias ocorrências que mostram o professor e elucidam que há 
um reflexo polifônico e heterogêneo do discurso negativo na voz do aluno, o que pode contribuir para um 
desenvolvimento negativo do aluno. 
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RESUMO 
O presente trabalho objetiva explorar a leitura como ferramenta de ensino da Língua Portuguesa, visando observar sua 
influência na aquisição de conhecimentos na área estudada, no âmbito sociocultural ou linguístico. Será apresentada, 
também, a importância da contextualização do professor sobre a vivência do aluno e como isso pode auxiliar no resulta-
do final da aprendizagem. Esta pesquisa é resultado das impressões surgidas durante o Estágio Supervisionado de 
Observação realizado em uma escola pública da cidade de Mirassolândia no interior do estado de São Paulo. Nossa 
base teórica pesquisas de autores como El Far (2006), Kaufman e Rodrigues (1995), Cardozo e Madza (1998), Jolibert 
(1994) Freire (1996). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Ensino de Língua Portuguesa. Contextualização. Vocabulário. 
 

INTRODUÇÃO 
O objetivo inicial desta pesquisa é apresentar as diferenças no aprendizado da gramática da língua portu-
guesa entre os alunos que têm o hábito de leitura e os que não têm. Em um segundo momento, busca-se 
apresentar possíveis estratégias de ensino que permitam aos alunos desenvolverem a aquisição da gramá-
tica de modo eficaz. 

 
METODOLOGIA 

Após a identificação do problema, detectado durante Estágio Supervisionado de Observação, em uma esco-
la pública na cidade de Mirassolândia, no interior do estado de São Paulo, iniciou-se uma pesquisa biblio-
gráfica sobre a importância do ato de ler e sua influência no ensino da gramática de um idioma, no caso, a 
Língua Portuguesa. Na sequência, realizou-se uma pesquisa de campo, por meio de entrevistas e questio-
nário, cujos dados obtidos foram entrecruzados com os dados teóricos.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Cardoso e Madza (1998) apresentam estratégias para que o professor passe a conhecer os alunos como 
indivíduos com vivência e pensamentos pré-estabelecidos pelo ambiente no qual vivem. Kaufman e Rodrí-
guez (1995) e Jolibert (1994) sugerem estratégias para apresentar aos alunos os conceitos da língua portu-
guesa por meio da leitura de diversos gêneros textuais.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foram observadas duas hipóteses no que diz respeito ao modo como o aluno se relaciona com a leitura: a 
primeira é o fato de que os alunos enxergam a leitura como obrigação; a segunda é que a escola e os pro-
fessores não dão o devido suporte aos alunos. Tais hipóteses serão analisadas a fim de se identificar como 
a leitura pode tornar-se um instrumento de aprendizagem eficaz. 
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RESUMO 
No âmbito da legendagem, autores como Romero Fresco, Fabiana Staudinger e Carolina Alfaro Carvalho são alguns 
dos teóricos referenciados que salientam especificidades do trabalho tradutório nesta área, pois possuem regras que 
influenciarão nas escolhas tradutórias, como também alguns obstáculos a serem contornados de acordo com exigências 
das empresas contratantes. Temos como objetivo observar as legendas selecionadas e analisar as escolhas tradutórias 
com base em como os autores esclarecem a respeito de possíveis diferenças que ocorrem na tradução da língua de 
partida para a língua de chegada; e refletir acerca de como chamam de tradução infiel, considerando o percurso de tal 
tradução e as inferências necessárias para o cumprimento das regras, mantendo a mensagem a ser transmitida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução livre, legendagem, filme Fragmentado.  
 

INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa analisa legendas compiladas do filme Fragmentado de M. Night Shyamalan, sob o aporte 
teórico a respeito da tradução e de sua trajetória no decorrer da história, a fim de se compreender que o 
processo tradutório vai muito além de uma prática meramente mecânica. Pretende-se, ainda, refletir acerca 
da legendagem como uma das formas de tradução. A conclusão pretende refletir sobre o quanto uma esco-
lha tradutória pode transformar um sentido, uma interpretação para o telespectador.  
 

METODOLOGIA 
Realizou-se uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, e uma revisão bibliográfica. Inicialmente foi 
escolhido o filme “Fragmentado” (2016), dirigido por M. Night Shyamalan, por se tratar de uma obra com 
diversos termos técnicos específicos. Após selecionadas, as legendas foram analisadas nas seguintes mo-
dalidades tradutórias: legendagem, tradução livre e tradução literal. Posteriormente, foi realizada a seleção 
manual de algumas legendas, pausando e fazendo uso de anotações da fala original da cena, assim como 
sua respectiva legenda e o horário em que aparece. Este procedimento intenciona comparar e usá-las como 
base para refletir o que o material teórico elegido ressalta. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Sendo a tradução o processo a ser transferido um texto/mensagem de uma língua para outra, considerando 
não só a língua, mas todo o contexto no qual ela se insere, como cultura, meio sócio histórico, classe social, 
e vários outros fatores que serão influenciadores no ato tradutório, conforme sugere Almeida (2007), é ne-
cessário tratar da Tradução Audiovisual (TAV), que vem a ser o trabalho tradutório a respeito de qualquer 
material audiovisual, seja ela uma tradução oral (dublagem), e através da escrita (legendagem). Fundamen-
tando-se majoritariamente nas teorias de Staudinger (2010) e Fernandes (2007). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pôde-se compreender o quanto a tradução, principalmente para legendas, sofre interferências; principal-
mente quanto às regras pertinentes ao segmento, permitindo compreender como o tradutor além de possuir 
a dificuldade de buscar na língua de chegada as mesmas referências presentes na língua de partida, tam-
bém presencia diversas interferências em seu trabalho para adequar a tradução de acordo com as regras 
de legendagem. O que nos permite concluir que não se tratam de traduções infiéis, e sim adaptações para 
que a mensagem seja transmitida. 
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RESUMO 
Este trabalho objetiva analisar as questões teóricas referentes à tradução, assim como as modalidades de tradução 
apresentadas por Vinay e Darbelnet (1958), a fim de observar, junto com teorias da sociolinguística, estratégias que 
foram obtidas para desenvolver a tradução de variações linguísticas. Como objeto de estudo foram utilizadas as obras 
Quarto de Despejo – Diário de uma favelada (1960) de Carolina de Jesus e sua tradução intitulada Child of the Dark – 
The diary of Carolina Maria de Jesus (1962), produzida por David St. Clair.  
 
PALAVRAS CHAVE: Tradução. Variações Linguísticas. Modalidades de Tradução. Carolina Maria de Jesus. 
 

INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa busca refletir a respeito dos processos tradutórios que permeiam os estudos da tradução, em 
especial, as modalidades de tradução apresentadas pelos teóricos Vinay e Darbelnet (1958), relacionando-
as com a teoria de variações linguísticas do campo da Sociolinguística, a fim de observar como as escolhas 
e estratégias utilizadas pelo tradutor podem influenciar no sentido da tradução se considerarmos os aspec-
tos culturas que envolvem o campo semântico, tanto da língua de partida, quanto da língua de chegada. 
Além disso, procuraremos refletir sobre os efeitos que tais decisões podem provocar no texto traduzido, 
como, por exemplo, adaptações culturais da língua de partida ou normatização da mensagem para o con-
texto da língua de chegada. Diante disso, foi realizado um levantamento manual comparativo entre as obras 
Quarto de Despejo – diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus, e sua respectiva tradução deno-
minada Child of the Dark – the diary of Carolina Maria de Jesus, produzida pelo tradutor David St. Clair. 
Assim, serão analisados, pelo viés das modalidades de tradução, além de outros processos tradutórios, 
como se deu a tradução das variedades linguísticas contidas na obra. 
 

METODOLOGIA 
Por meio de uma pesquisa bibliográfica, analisaram-se materiais que abordam os conceitos dos Estudos 
da Tradução e da Sociolinguística. Em seguida, verificou-se o processo tradutório utilizado na tradução 
para a língua inglesa do livro Quarto de Despejo – Diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus 
(1960), com o objetivo de compreender, por meio das modalidades de tradução e procedimentos técnicos 
da tradução, o resultado da obra Child of the Dark – The Diary of Carolina Maria de Jesus (1962), produzi-
do por David ST. Clair.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Serão apresentados definições e conceitos de autores como Arrojo (2002), Berman (1992). Além disso, 
serão apresentadas teorias do campo da Sociolinguística abordando o tema das variações linguísticas, 
baseando-se em reflexões e definições de autores como Cavalcante (2010). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considerando as modalidades de tradução, intende-se perceber os efeitos de sentido gerados na tradução 
em cada momento em que foram utilizadas, ou seja, nas variedades linguísticas presentes na obra. Sabe-se 
que, assim como as modalidades de tradução, estratégias e escolhas feitas pelo tradutor podem ocorrer de 
forma natural ou até mesmo propositalmente, e, diante disso, buscaremos refletir se os processos utilizados 
pelo tradutor, por mais competente que seja, nos proporcionaram bons resultados nesse trabalho. 
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RESUMO 
Hemangiossarcoma (HSA) é o sarcoma de tecidos moles mais comum em cães, é considerado uma neoplasia maligna 
e agressiva, de caráter infiltrativo e de alto poder metastático. A sintomatologia clínica é inespecífica e depende da loca-
lização primária do tumor, das regiões acometidas por metástases e da presença de síndromes paraneoplásicas. O 
diagnóstico precoce do câncer pode estabelecer um protocolo de tratamento adequado ao paciente, aumentando sua 
sobrevida. O prognóstico dos hemangiossarcomas em cães costuma ser de reservado à desfavorável. O tratamento 
mais indicado nos diversos tipos de hemangiossarcomas caninos é a ressecção cirúrgica completa do tumor, podendo 
utilizar quimioterapia convencional ou quimioterapia metronômica, além de outros tratamentos adjuvantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hemangiossarcoma, sarcoma de tecido mole, cão. 
 

INTRODUÇÃO 
O hemangiossarcoma (HSA) é considerado uma neoplasia maligna e agressiva originada no endotélio vas-
cular que pode acometer diversos órgãos e desenvolver metástases regionais ou disseminadas). A doença 
pode ser classificada como: forma visceral, acometendo diversos órgãos, principalmente os com grande 
irrigação sanguínea e; forma cutânea,  que é mais comum em animais com pele menos pigmentada ou com 
pelos escassos, localizando-se na derme, regiões do abdome, prepúcio e membros pélvicos. A localização 
primária dessa neoplasia ocorre principalmente no baço (50-60%), seguido do átrio direito (3-25%), tecido 
subcutâneo (13-17%) e fígado (5-6%), sendo que dois terços dos tumores que ocorrem no baço são HSAs, 
constituindo a principal causa de neoplasias esplênicas nos cães. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui artigos, revisões de literatura, estudos de caso, teses, dissertações, monogra-
fias, livros e cadernos técnicos.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A etiologia dos hemangiossarcomas ainda não é bem esclarecida, no entanto diversas causas têm sido 
consideradas, como a predisposição genética, exposição às substâncias químicas, radiação ionizante, vírus 
oncogênicos, administração de vacinas ou medicamentos. O hemangiossarcoma caracteriza-se por nódulos 
com tamanhos variados, podendo apresentar desde coloração cinza-pálida até vermelho-escuro, com proli-
feração rápida e grande poder de infiltração. Possui capilares frágeis, os quais normalmente se rompem 
causando hemorragias e focos necróticos e sendo a principal causa de óbito dos animais acometidos.  PIN-
TO et al., 2007 afirmam que 80% dos animais diagnosticados com hemangiossarcoma, já possuem metás-
tases. O diagnóstico definitivo do HSA baseia-se na anamnese, nos achados radiográficos e ecocardiográfi-
cos e, principalmente, na análise do exame histopatológico por meio de uma biópsia ou excisão do tumor 
primário ou de tecidos afetados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tratamento de escolha do HSA primário é a ressecção cirúrgica completa da massa neoplásica, respei-
tando-se as margens de segurança que podem variar de 2 a 3 centímetros ao redor do tumor, no entanto 
esse procedimento apresenta caráter paliativo, necessitando de associação com uma terapia sistêmica. A 
quimioterapia é recomendada em todos os tipos de HSA, dado seu alto poder metastático (BATSCHINSKI, 
2017). Os principais protocolos de quimioterapia utilizados são a VAC I e VAC II, que são baseados na as-
sociação de doxorrubicina, ciclofosfamida e vincristina. Além do tratamento adequado, o paciente oncológi-
co necessita receber cuidados adicionais, como um adequado suporte nutricional, visto que a caquexia é a 
síndrome paraneoplásica mais comum (GARCIA et al., 2009).  
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RESUMO 
A Raiva é uma doença infecciosa aguda e fatal, causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, pertencente à Família Rhab-
doviridae. É uma doença de distribuição mundial e que causa grande impacto na saúde pública, apresentando o cão 
como reservatório urbano e principal transmissor da doença para o homem. Por apresentar sintomatologia com sinais 
clínicos similares aos de outras doenças, o diagnóstico pode ocorrer, por vezes, tardio ou no pós-morte. Não existe um 
tratamento específico para a doença, é feito somente um tratamento profilático. O Brasil criou o Programa Nacional de 
Profilaxia da Raiva que auxilia no controle da enfermidade em todo território nacional. 
 
PALAVRAS CHAVE: Raiva, antropozoonose, cão, homem. 

INTRODUÇÃO 
É um vírus que percorre o sistema nervoso central e tem uma grande concentração na saliva (DUARTE; 
DRAGO, 2005). Segundo Dória (2009), a Raiva atinge mamíferos, como os cães, gatos, ruminantes, equí-
deos, morcegos, raposas, primatas e o ser humano, por ser uma zoonose. O cão tem sido primordial na 
difusão da raiva, seguido pelos quirópteros hematófagos que precisam de atenção, pois propagam a doen-
ça para os herbívoros (LIMA; GAGLIANI, 2014). Esse vírus tem ocorrência em quase em todos os países, 
exceto no Japão, Reino Unido, Antártida, Nova Zelândia, e algumas ilhas do Havaí, locais onde foi erradica-
da (DUARTE; DRAGO, 2005). Nesse contexto, essa revisão de literatura tem como objetivo, abordar de 
forma detalhada a etiologia, diagnóstico, sintomas, tratamento e profilaxia da raiva no Brasil. 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica inclui artigos, revisões de literatura, estudos de casos, teses, dissertações, mono-
grafias e cadernos técnicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Raiva é uma das doenças mais antigas, que caracteriza um problema sério à saúde pública e grandes 
prejuízos econômicos à pecuária, podendo levar as vítimas a óbitos em quase 100% dos casos (MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 2008). Nos animais pode causar, agressividade, o nervo faríngeo pode ficar imobilizado e, 
com isso, o animal para de se alimentar e beber água, pode apresentar ainda latido rouco e produção ex-
cessiva de saliva (LIMA; GAGLIANI, 2014). A transmissão da doença pode ser por mordedura, arranhadura 
ou lambedura (CORTEZ, 2006). O diagnóstico é feito por métodos histológicos do sistema nervoso central, 
identificação do vírus e provas sorológicas (LIMA; GAGLIANI, 2014). Não existe um tratamento específico 
para a raiva, é feito somente um tratamento profilático (CORTEZ, 2006). É importante fazer a orientação 
para a população, pois nos últimos anos têm crescido os casos de raiva, ocasionados pelos morcegos he-
matófagos (LIMA, GAGLIANI, 2014). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A população precisa ser alertada em buscar atendimento médico em qualquer situação de agressão de um 
animal, e os profissionais da saúde precisam manter as medidas de profilaxia. 
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RESUMO 
O Brasil é um grande produtor de carne de frango. Em 2018, sua produção foi de 13,35 milhões de toneladas, a qual 
manteve o país na posição de maior exportador mundial e de segundo maior produtor de carne de frango, atrás apenas 
dos Estados Unidos, de acordo com dados da USDA (2019). Já a produção de ovos, no mesmo ano foi de 44,5 bilhões 
de unidades. Desta forma, torna-se importante descrever o processo por trás do desenvolvimento de aves de forma 
rápida, destacando a importância do conhecimento sobre os avanços na nutrição das aves objetivando o melhor apro-
veitamento dos alimentos, o melhor desempenho dos animais e consequentemente a redução da poluição ambiental. 
 
PALAVRAS CHAVE: Avicultura, nutrição de precisão, proteína ideal. 

INTRODUÇÃO 
Em virtude do baixo preço e alto valor nutricional, o frango é a carne mais consumida no Brasil. No entanto, 
atualmente, devido ao rápido desenvolvimento das aves e consequentemente seu menor tempo para abate, 
tem gerado preocupação em alguns consumidores, geralmente associando a este desempenho a prática de 
utilização de hormônios (SCHEUERMANN et al. 2015). Contudo, diversos trabalhos demonstraram que esta 
prática é economicamente inviável. Consequentemente, pode-se afirmar que o desempenho na cadeia pro-
dutiva, só é possível graças aos avanços tecnológicos no manejo, na nutrição, na sanidade e genética das 
aves (PESSÔA et al. 2012). Com base nestas informações, esta revisão tem por objetivo demonstrar os 
avanços nutricionais da avicultura brasileira nas últimas décadas. 
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A exigência nutricional de determinada espécie é definida como a quantidade mínima de um determinado 
nutriente, o qual deverá ser fornecido ao animal para que ele satisfaça suas necessidades de manutenção e 
produção (ZARDO & LIMA, 1999). Os principais nutrientes são: as proteínas, as gorduras, os carboidratos, 
os minerais, as vitaminas e a água. Pessôa et al. 2012 afirmam que, na atualidade, um dos principais desa-
fios da avicultura mundial é a redução dos custos de produção juntamente com a melhora no rendimento 
industrial. Neste contexto, a nutrição de precisão, juntamente com o conceito de proteína ideal, se tornam 
mecanismos úteis para este propósito, além da busca por novas tecnologias que avançam dia a dia. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização de programas nutricionais baseados nas exigências de nutrientes de acordo com as caracterís-
ticas dos animais, como idade, sexo, categoria, raça, dentre outros permite a melhor utilização dos nutrien-
tes da dieta, melhor desempenho produtivo do animal e também colabora com o meio ambiente, diminuindo 
a poluição por excreção de excesso de nutrientes pelas aves, além de reduzir os custos de produção. 
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RESUMO 
O procedimento de transfusão de sangue tem se tornado cada vez mais comum e seguro na prática da clínica veteriná-
ria, em decorrência dos avanços científicos e de pesquisas nesta área. Portanto, o presente trabalho visa elucidar os 
diversos tipos sanguíneos de cães e gatos bem como se deve realizar tal método, a fim de se evitar possíveis reações 
indesejadas, as quais podem levar estes animais ao óbito, além de abordar as medidas emergenciais a serem tomadas, 
os equipamentos corretos a serem utilizados, o modo adequado da colheita e armazenamento deste material além de 
cada hemocomponente obtido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Transfusão de sangue; Doadores; Recomposição. 
 

INTRODUÇÃO 
A transfusão de sangue tem papel determinante para o salvamento de vida dos animais. No entanto, pode 
ser observado que, esse tratamento não tem o poder de curar doenças. Segundo LUCAS et al. (2004), exis-
te uma semelhança na transfusão de sangue com outras terapias clínicas, onde podem ser apontadom os 
riscos oriundos deste procedimento, no qual, devem ser ponderados de forma contrária ao atendimento das 
expectativas, a que se referem os seus benefícios. Elucida ETTINGUER & FELDMAN (2008), que se deve 
haver um esforço maciço a respeito do fornecimento de uma transfusão com segurança, através de triagem 
adequada do doador, colheita e monitoramento cuidados durante a transfusão. O objetivo central deste 
trabalho visa demonstrar a importância da transfusão de sangue em animais, com o intuito de salvar vidas. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia apresentada neste trabalho foi elaborada, com base em pesquisas bibliográficas, explorató-
rias qualitativas, com viés para discutir sobre o tema.  
 

DISCUSSÕES  
Segundo REINE (2004), os gatos como doadores de sangue necessitam pesar mais de 5 kg e da mesma 
forma que os cães, necessitam apresentar comportamento dócil. O referido autor considera ainda que se 
deve evitar optar por animais que sejam braquicéfalos, como os da raça Persa e Himalaio, de modo que 
nestes doadores de sangue a flebotomia, parece ser de difícil de realização. Entretanto, vale ressaltar que a 
utilização de tais raças de gatos pode ser inevitável, quando se faz necessário o tipo sanguíneo B, em virtu-
de da alta prevalência por este grupo de sangue presente nestes animais. Deve-se atentar sobre dois vírus 
que causam infecções graves após a transfusão: Vírus da Leucemia Felina (VLF) e o vírus da imunidade 
felina (VIF) com intervalos de um mês. Ambos os testes devem ser repetidos anualmente e sempre que o 
doador estiver doente (REINE, 2004). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vale ressaltar a importância sobre as possíveis reações transfusionais, que podem acometer os gatos e 
cães, especialmente nos casos do tipo sanguíneo A-B em alguns felinos, ou em conseguinte, de anticorpos 
induzidos, por uma transfusão prévia, como no cão, podendo ocorrer até mesmo casos de óbitos repenti-
nos. Portanto, deve-se valer de medidas preventivas, para não haver ocorrências destes tipos de aconteci-
mentos subsequentes ao referido procedimento. Neste sentido, há a existência de tratamento nos casos em 
que hajam reações indesejadas decorrentes do procedimento, por isso, deve-se atentar para a suspeita, 
que podem ser verificadas através dos sintomas apresentados durante o a transfusão sanguínea, a qual 
deverá ser interrompida de forma rápida e imediata.  
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RESUMO 
Esta revisão de literatura consiste na averiguação do trabalho do médico-veterinário nos casos de perícia. Tem-se a 
intenção de expor como é o trabalho da perícia feita, cujo intuito é de verificar e garantir o bem-estar animal dentro da 
sociedade. Com a análise histórica da presença dos animais em contato com o ser humano, é possível analisar a evolu-
ção do pensamento e das ações do homem nas relações interespecíficas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bem-Estar; Maus Tratos; Perícia. 
 

INTRODUÇÃO 
O ser humano sempre teve contato direto com animais, principalmente no desenvolvimento das primeiras 
sociedades, na quais os animais foram domesticados e usados como fonte de alimentos, para os trabalhos 
de força, transporte e, também para entreter. A evolução do pensamento humano em relação aos animais 
mudou conforme a complexidade da sociedade. Nos dias atuais, os animais são vistos como seres sencien-
tes que possuem direitos, como de vida digna, entre outros. É destinado ao médico veterinário a competên-
cia de fazer perícias em animais, acidentes, identificação de espécies, da idade, de lesões, exames tecno-
lógicos e sanitários em produtos industriais de origem animal, competições desportivas e em exposições 
pecuárias. 
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Apesar da evolução das sociedades, ainda é possível descrever o abuso cometido aos animais em diversas 
relações entre humanos e estes seres vivos. Pode ser observado nos casos em que os animais são usados 
para trabalho, para comercialização ou até mesmo em caso de desprezo pela presença dos animais no 
convívio diário. A falta de conhecimento do homem em relação ao comportamento natural do animal e da 
ausência dos cuidados necessários para eles resultam na abundância dos atos de maus tratos e de aban-
dono por parte dos tutores. A guarda responsável trata-se da condição que um tutor sustenta as necessida-
des ambientais, físicas e psicológicas do animal, como evitar a transmissão de doenças, que provoque aci-
dentes ou cause qualquer dano à comunidade ou ao ambiente (ISHIKURA ET AL., 2017).Em casos de ne-
gligência humana em manter as condições básicas de vida do animal, o profissional direcionado na investi-
gação começa na análise geral do local, ou seja, se o recinto não oferece riscos à vida do animal, se o 
mesmo está higienizado, e se existe abrigo adequado contra sol e chuva (SANTANA, et al.; 2004). Atual-
mente é comum presenciar maior comoção popular sobre a inspeção rigorosa de locais utilizados para ani-
mais destinados ao abate, em estabelecimentos que costumam descumprir as normas de bem-estar animal. 
São instalações conhecidas por optarem pela produção em larga escala, consequentemente burlam nor-
mas, como a superpopulação, a falta de inspeção da saúde animal, além da violência usada pelos trabalha-
dores, os quais não dispõem de preparo técnico adequado. A conscientização do bem-estar animal tem 
aumentado com maior facilidade e, com isso as denúncias de maus tratos estão cada vez mais frequentes. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A ocupação dos médicos-veterinários em zelar pela vida dos animais, sejam domésticos ou silvestres, além 
da carga filosófica e religiosa para muitas pessoas, é de suma a importância tanto para o trabalho de bem-
estar animal, quanto nas execuções de perícias em crimes contra estes seres vivos. Tais ações vem permi-
tindo que muitas espécies permaneçam por mais tempo realizando suas funções ecológicas, mesmo diante 
de todas as mudanças drásticas que ocorreram em seus habitats. A população mundial requer a consciên-
cia de que a medicina veterinária trata tanto dos animais como da própria humanidade. 
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RESUMO 
A esporotricose é uma micose, de caráter zoonótico, que normalmente se implanta no tecido cutâneo ou subcutâneo 
através de uma lesão. O agente etiológico, Sporothrix schenckii, está presente no meio ambiente. Devido aos compor-
tamentos naturais dos felinos eles ficam mais expostos a contrair a doença e transmiti-la a outros seres. O diagnóstico 
definitivo é realizado com o isolamento e identificação do fungo S. schenckii. O tratamento pode ser realizado com itra-
conazol, cetoconazol, iodeto de sódio, fluconazol e terbinafina.  
 
Palavras-Chave: Esporotricose, Sporothrix schenckii, felinos, itraconazol.  
 

INTRODUÇÃO 
A esporotricose é denominada como uma micose que infecta vários animais e o homem. Atualmen-

te o gato doméstico é o animal mais acometido devido aos seus comportamentos naturais (ROCHA; RA-
PHAEL, 2014). O agente etiológico está presente no meio ambiente e sua distribuição é mundial, tendo 
preferência por climas temperados e tropicais (CORGOZINHO; KATIA, et al., 2006; GREMIÃO; ISABELLA 
et al., 2006; SILVA; DENISE, et al. 2012). Normalmente a transmissão ocorre através da mordedura ou 
arranhadura dos felinos (CORGOZINHO; KATIA, et al. 2006). O diagnóstico pode ser realizado através da 
relação de dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Nesse contexto, essa revisão bibliográfica teve 
como objetivo abordar a definição da doença esporotricose em felinos, etiopatogenia, transmissão, sinais 
clínicos, diagnóstico, tratamento, profilaxia e controle. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui livros, artigos de revisão, estudos de caso e trabalhos de conclusão de curso. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A esporotricose é uma doença antiga e possui grande preocupação em relação à saúde pública devido ao 
seu caráter zoonótico. Nos animais, a sintomatologia mais comum são lesões cutâneas na região da cabe-
ça. O meio mais comum de transmissão é através da arranhadura dos felinos, onde o agente etiológico 
entra em contato com o tecido lesionado e acaba infectando o hospedeiro. O diagnóstico é realizado pela 
relação de dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. É importante conscientizar a população que a 
doença possui caráter zoonótico e que há tratamento, pois muitas pessoas ainda acreditam que é necessá-
rio realizar a eutanásia do felino acometido.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Assim, conclui-se que a esporotricose é uma doença importante para a saúde pública, pois se trata de uma 
zoonose. Devido aos comportamentos naturais dos gatos domésticos, eles são os animais de maior suscep-
tibilidade para infecção e preocupação para a transmissão da doença, portanto castrar os animais e impedir 
seu acesso à rua é a melhor forma de prevenção. Também é necessário conscientizar a população a buscar 
atendimento médico em caso de arranhaduras. 
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RESUMO 
A erliquiose canina é uma doença infectocontagiosa, causada pela Ehrlichia canis e transmitida pelo carrapato Rhipi-
cephalus sanguineus. Os sinais clínicos mais notáveis são perda de peso e febre, variando de animal para animal, sen-
do que não há pré-disposição de raças, idade e sexo. A doença é dividida em três fases: fase aguda, fase subclínica e 
fase crônica. O diagnóstico feito com antecedência garante um melhor prognóstico. É de grande importância o reconhe-
cimento dos médicos-veterinários na prevenção e controle desta enfermidade endêmica no país. 
 
Palavras-Chave: Ehrlichia canis, Rhipicephalus sanguineus, doxiciclina. 
 

INTRODUÇÃO 
A erliquiose é uma doença que acomete os cães e é causado pela bactéria Ehrliquia canis, transmi-

tida pela picada do carrapato Rhipicephalus sanguineus. A infecção pode ser aguda, subclínica e crônica. O 
diagnóstico é feito através dos sinais clínicos e alterações laboratoriais, sendo comumente encontrados 
anemia e trombocitopenia. O exame de PCR é o exame mais seguro para diagnóstico. A melhor forma de 
prevenção é o controle do carrapato, através de carrapaticidas usados no ambiente, antiparasitários orais, 
coleiras e pour on. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui artigos originais, artigos de revisão, relatos de caso e livros para Medicina 
Veterinária. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a transmissão o vetor deve se manter fixado à pele do cão, por pelo menos 8h, com um período de 
incubação variável de 8 a 20 dias. O parasita invade as células mononucleares e se replicam por fissão 
binária nos formatos de corpúsculos elementares. Essa bactéria tem a habilidade de inibir a fusão do fagos-
somo e lisossomo, funcionando como mecanismo de escape da resposta imune do hospedeiro. Os sinais 
clínicos se dividem em fase aguda, subclínica e crônica, variando os sintomas de acordo com a fase, desde 
perda de apetite, hemorragias, anemia, podendo chegar à morte. O diagnóstico é feito através de sinais 
clínicos e exames laboratoriais, sendo o PCR o exame confirmatório. A doxiciclina é o antibiótico mais es-
pecífico para tratamento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A erliquiose é uma doença que apresenta grande índice de óbito, portanto a mesma deve ser diagnosticada 
e tratada corretamente, sobre orientação do médico-veterinário. Faz-se necessário focar na prevenção da 
doença, uma vez que a imunidade contra este agente não é duradoura, de forma a evitar a presença de 
carrapatos no animal e, sobretudo, no ambiente. Para tal, o uso de carrapaticidas têm se mostrado eficaz, 
bem como a inspeção do corpo do animal para a detecção dos mesmos. 
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RESUMO 
O osteossarcoma (OSA) é um tumor maligno, frequentemente encontrado em cães machos de idade próxima a sete 
anos, raças grandes e gigantes e animais acima dos 36,5 kg. Cerca de 75% dos tumores se desenvolvem no esqueleto 
apendicular e acredita-se que isso ocorra porque suportam 60% do peso corporal. A maior parte dos animais apresen-
tam claudicações, dores e edema. O diagnóstico dever ser baseado na anamnese, exame clínico, achados radiológicos, 
cintilografia óssea e tomografia computadorizada, sendo a confirmação feita através de biópsia e exame histopatológico. 
Antes de iniciar o tratamento é preciso descartar a presença de displasias ou mielopatias degenerativas que podem 
interferir na qualidade do tratamento. O protocolo de tratamento mais indicado é a amputação do membro acometido, 
associado à quimioterapia com agente único ou combinado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Osteossarcoma, neoplasia, cão. 
 

INTRODUÇÃO 
O OSA é um tumor maligno de alta capacidade metastática, com baixa expectativa de vida para o animal, 
mesmo depois de realizada a ressecção do membro associada com quimioterapia ou radioterapia. Tal neo-
plasia é responsável por cerca de 85% dos tumores ósseos e 6 % dos tumores totais (TEIXEIRA, L.V. et al., 
2010). Animais com idade próxima aos sete anos possuem maior predisposição, assim como raças grandes 
e gigantes e animais com peso superior a 36,5 kg (DALECK, C. R.; NARDI, A. B, 2016). Geralmente 75% 
dos tumores se desenvolvem no esqueleto apendicular e 25% no axial, sendo mais frequentes nos mem-
bros torácicos, visto que eles suportam 60% do peso corporal (MARINA, S. DA, 2009). 

 
METODOLOGIA 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O OSA é um tumor mesenquimal maligno de células ósseas primitivas que histologicamente é composto de 
células mesenquimais anaplásicas que produzem osteóides (OLIVEIRA, F. et al, 2008). É um tumor local-
mente invasivo e rapidamente metastático de caráter agressivo, tanto no local do crescimento quanto na 
formação de metástases. As metástases são muito comuns e geralmente estão presentes na forma subclí-
nica no início da doença. Menos de 15% dos cães possuem sinais de metástases pulmonares radiografica-
mente detectáveis no momento do diagnóstico primário, porém 90% destes animais morrerão pelo desen-
volvimento de metástases no pulmão com menos de um ano de sobrevida quando a intervenção cirúrgica 
for a única forma de tratamento (DALECK, C. R. et al., 2005).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O OSA é o tumor ósseo mais encontrado em cães de porte grande, geralmente com idade próxima 

aos sete anos, podendo ser desencadeado por inúmeros fatores. A maioria dos animais possuem sinais 
clínicos não sugestivos como claudicação e dor. Existem muitos meios de chegar ao diagnostico da 
enfermidade, desde metodos simples baratos e não invasivos até metodos mais sofisticados e detalhados 
para avaliar a neoplasia e a sua extensão, sendo necessário fazer diagnóstico diferencial para displasias ou 
mielopatias. A administração de fármacos citotóxicos também pode ser uma opção a ser realizada concomi-
tantemente ao tratamento, pois possui bons resultados na melhora da dor. 
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RESUMO 
A pitiose é enfermidade crônica, casada pelo fungo Pythium insidiosum, que é encontrado em regiões alagadiças e com 
distribuição cosmopolita. Os casos clínicos são observados durante todo o ano, mas a maioria coincide com épocas de 
maior precipitação pluviométrica. É caracterizado pela formação de zoósporos biflagelados, estes vão penetrar na pele 
do animal através de feridas que preexistentes. Provoca a formação de lesões ulcerativas bem características o que 
ajuda a identificar a enfermidade pincipalmente nos equinos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pitiose, fungos, equinos. 
 

INTRODUÇÃO 
É uma enfermidade crônica, cosmopolita, causada pelo Pythium insidiosum, um fungo que pertence 

ao reino Stramenopila, da classe Oomycetes, e família Pythiaceae. É caracterizado pela formação de zoós-
poros biflagelados, provindos de esporângios filamentosos. Os zoósporos são liberados periodicamente em 
águas pantanosas e infectam equinos e outros mamíferos que frequentarem o local (SALLIS. E, S, V; et al 
2003). Para a produção destes é necessário que haja temperaturas entre 30 e 40ºC e o acúmulo de água 
em banhados e lagoas. Por serem móveis serão atraídos para o pelo dos animais e, através de lesões pre-
existentes, penetram na pele, produzindo a enfermidade (LAVOIE. J, P. HINCHCLIFF. K, W. 2008).  
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A pitiose é caracterizada pela formação de lesões ulcerativas caracterizadas por grandes massas te-

ciduais, de bordas irregulares. Apresenta hifas recobertas por células necróticas, que formam massas bran-
co-amareladas semelhante a corais chamadas de kunkers (LEAL. A,T; et al; 2001), são ramificadas, com 
aspecto arenoso e penetram no tecido granular, dentro de “sinus” formados ao longo do seu trajeto. O ta-
manho das lesões está relacionado com a localização e com a duração da infecção, com presença de se-
creção serosanguinolenta, e mucosanguinolenta, hemorrágica e, às vezes, mucopurulenta fluindo através 
dos “sinus” da lesão. Os animais apresentam prurido intenso e geralmente na tentativa de aliviar o descon-
forto se coçam e, eventualmente, mutilam ainda mais a lesão (THOMASSIAN. A. 2005). O diagnóstico pode 
ser obtido através da observação das lesões cutâneas, que possuem sinais característicos: os "kunkers", 
secreções fibrinosanguinolentas e a presença de tratos sinusais. Os animais ainda podem apresentar pruri-
do intenso, geralmente acompanhado de automutilação e claudicação quando as lesões estão localizadas 
nos membros (ALVAREZ. J, C; et al. 2013). Há protocolos médicos associando a ressecção cirúrgica para 
retirada da massa granulomatosa, com a terapia, a base de anfotericina B ou cetoconazol intravenoso, jun-
tamente com uso tópico de anfotericina B e DMSO 20%. O tratamento dura em média 30 dias.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pitiose, micose zoospórica causada pelo Pythium insidiosum, é uma doença granulomatosa, que ocorre 
em regiões tropicais e subtropicais, com maior incidência nos períodos chuvosos. Os sinais clínicos incluem 
células de kunkers, tecido de granulação, secreção sanguinolenta, prurido intenso, automutilação e a clau-
dicação. Deve-se tomar cuidado para que não hajam infecções secundárias à pitiose. As lesões são consi-
deradas patognomônicas e não existe um tratamento totalmente eficaz para a doença, pelo fato de o fungo 
resistir à maioria dos antifúngicos existentes, porém as associações têm se mostrado satisfatórias em vários 
casos. 
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RESUMO 
O acúmulo de resíduos, provenientes de alimentos, resulta na formação de uma placa calcificada na superfície dental 
de cães e gatos, denominada biofilme. Em sua composição se encontram bactérias, glicoproteínas salivares e polissa-
carídeos extracelulares que ocasionam infecções na cavidade bucal, como a doença periodontal. A doença periodontal 
é uma enfermidade de grande importância na rotina de clínica médica de pequenos animais, sendo, por vezes, diagnos-
ticada como a causa primária de infecções bacterianas sistêmicas graves. O prognóstico está relacionado de acordo 
com o estágio da enfermidade que pode ser aguda, evidenciando apenas um quadro de gengivite, até uma fase mais 
crônica que pode resultar desde a perda dentária até uma doença secundária resultante da bacteriemia causada pela 
doença periodontal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gengivite, Doença Periodontal, Cão. 
 

INTRODUÇÃO 
A Doença Periodontal é a condição inflamatória dos tecidos de suporte do dente em resposta ao acúmulo 
do biofilme, que acarreta na perda de tecidos periodontais, geralmente causada pela formação de placa 
bacteriana que afeta o periodonto de sustentação dos dentes, o qual inclui a gengiva, o osso alveolar, o 
ligamento periodontal e o cemento (TEIXEIRA, 2016). A Doença Periodontal tem uma grande importância 
na clínica de pequenos animais devido à sua elevada prevalência (44% a 63,6%), que aumenta de acordo 
com a idade, sendo a maior causa de perda dentária em cães adultos e está associada a sérias doenças 
sistêmicas. 
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O principal agente etiológico da doença periodontal é a placa bacteriana, também denominada biofilme. Os 
microrganismos presentes no biofilme secretam toxinas, citotoxinas e endotoxinas que podem invadir os 
tecidos e causar inflamação. Os produtos metabólicos bacterianos estimulam a resposta inflamatória do 
animal e esta danifica os tecidos de fixação dos dentes, diminuindo o suporte ósseo alveolar. (WINK, 2017). 
A destruição periodontal, nestes casos, é considerada irreversível uma vez que o periodonto não consegue 
regenerar-se e recuperar a sua funcionalidade de forma natural (TEIXEIRA, 2016). Uma das consequências 
locais mais comuns da doença periodontal são as fístulas oro nasais associadas a secreção nasal crónica, 
espirros, anorexia e halitose; pode haver passagem de alimentos para a cavidade nasal e consequentemen-
te o surgimento de rinites (SOEIRO, 2015). A complicação mais comum relacionada à doença periodontal é 
a endocardite bacteriana, podendo ainda acometer pulmões, rins e fígado (SANTOS, 2018), bem como 
ocasionar abcessos retro bulbares e levar o animal à cegueira. A limpeza dentária realizada como procedi-
mento cirúrgico por um médico-veterinário é considerada a principal ferramenta para tratar a doença perio-
dontal (GOUVEIA, 2009). A remoção da placa bacteriana pode reduzir as complicações provenientes da 
doença periodontal.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A doença periodontal é uma das afecções mais comuns diagnosticadas na clínica médica de pequenos 
animais. É uma doença silenciosa que pode acarretar vários danos à saúde, sem a intervenção no tempo 
devido.A doença periodontal é uma doença progressiva e a melhor forma de tratar é atuando na sua pre-
venção, através da escovação diária dos dentes, evitando a deposição de placa e cálculo dentários. O mé-
dico-veterinário deve alertar os proprietários sobre os perigos da doença, as complicações que ela pode 
causar quando não ocorre a prevenção ou o tratamento adequado.  
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RESUMO 
A sarna otodécica é uma afecção parasitária causada pela infestação do ácaro Otodectes cynotis que acomete cães 
gatos domésticos. O agente é definido como “ácaro não escavador”, em razão de todo o seu ciclo ocorrer na superfície 
da epiderme. O ácaro se alimenta de fluidos teciduais e resíduos epidérmicos através de lesões que infringe na epider-
me do conduto auditivo do hospedeiro. O O. cynotis causa irritação e prurido intenso que é um dos principais sinais 
clínicos da sarna otodécica. Tais alterações podem favorecer o aumento da colonização de microrganismos que habi-
tam naturalmente no conduto auditivo, como a levedura Malassezia pachidermatis, contribuindo para o agravo da sarna 
otodécica. A existência de exsudato ceruminoso de cor marrom-avermelhada e odor de tabaco evidenciam a presença 
do ácaro no ouvido externo do animal. Um tratamento bem elaborado contribui para o bom prognóstico da enfermidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sarna otodécica, Otodectes cynotis, Malassezia pachidermatis.  
 

INTRODUÇÃO 
A sarna de ouvido é uma doença causada pela infestação do ácaro Otodectes cynotis (DIENSTMANN, 
2010). Este ácaro acomete a superfície cutânea dos condutos auditivos de diversas espécies de animais. A 
infestação é denominada sarna otodécica e sua transmissão ocorre por contato direto entre animais. Os 
sinais clínicos incluem intenso prurido no canal auditivo, automutilação, otite média e infecção bacteriana 
secundária. A infestação por O. cynotis é altamente contagiosa entre gatos e cães (BUCHAIM et al., 2010). 
O diagnóstico pode ser realizado por diferentes métodos, mas principalmente através de inspeção indireta, 
utilizando-se de um otoscópio, através do qual o ácaro é observado movimentando-se nos meatos dos ani-
mais parasitados e, também, pela coleta de secreção otológica, com o auxílio de um swab, para a visualiza-
ção do ácaro em lâmina sob microscópio óptico (NEVES et al., 2015). 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui artigos originais e artigos de revisão.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Otodectes cynotis é  um importante agente causadore de otite externa em felinos podendo acometer outros 
animais domésticos e silvestres. O ciclo de vida do ácaro se divide em estádios progressivos: ovos, larvas, 
protoninfas, deutoninfas e adultos. Todo o seu ciclo de vida se completa dentro do conduto auditivo do hos-
pedeiro. O ácaro é bastante ativo e causa desconforto e prurido intenso. Dor e irritação demonstrados pela 
inclinação da cabeça e o ato de sacudir as orelhas intensamente (DIENSTMANN, 2010). Nos condutos au-
ditivos dos animais, naturalmente, habita a levedura Malassezia pachydermatis. As alterações causadas por 
Otodectes cynotis na superfície do conduto auditivo ocasiona o aumento da colonização de Malassezia 
pachydermatis o que contribui para o agravo da otite externa. A presença do cerume castanho-enegrecido 
com odor característico de tabaco e as lesões e arranhaduras nas orelhas pelo intenso prurido são sinais 
importantes obtidos através de inspeção clínica (BUCHAIM et al, 2010).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A limpeza do conduto auditivo é extremamente importante no tratamento da otite externa. O acúmulo de 
secreções contribui para a proliferação de ácaros, bactérias e fungos, e, também podem impedir o contato 
dos medicamentos com a superfície auricular, diminuindo significativamente a sua ação (DIENSTMANN, 
2010). As formulações auriculares de uso tópico são compostas por antibacterianos, antifúngicos e corticos-
teroides. A ivermectina possui ação considerável no tratamento (DIENSTMANN, 2010). e o prognóstico é 
bom, desde que o proprietário siga corretamente o tratamento indicado pelo médico veterinário. 
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RESUMO 
O Tumor venéreo transmissível é uma doença neoplásica frequente no Brasil. Ocorre principalmente em cães de vida 
livre e com idade de maior atividade sexual. Sua prevalência ainda é alta em locais com grande número de cães erran-
tes e onde não há um bom controle epidemiológico. Apesar da malignidade dessa neoplasia ser rara, é importante que 
se faça uma boa conscientização da população para que nosso país consiga erradicar essa doença. 
 
PALAVRAS CHAVE: Tumor venéreo transmissível, cães, controle epidemiológico, neoplasia. 
 

INTRODUÇÃO 
O Tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplásica de origem celular desconhecida, que pode ocorrer 
de maneira maligna ou benigna (MEDLEAU; HNILICA, 2003). Sua importância maior se deu com estudos 
realizados por Sticker (1905), nome pelo qual foi chamado durante longo período. A incidência é maior em 
cães com idade de maior atividade sexual, em locais sem controle epidemiológico adequado e em países 
com grande número de cães errantes. Em condições naturais afeta somente cães e não há relatos em lite-
ratura de que possa ocorrer regressão espontânea (DALECK; NARDI, 2016). 
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O TVT afeta principalmente região genital, embora mais raramente possam ocorrer em outros locais do 
corpo. A transmissão ocorre pela cópula, pelo hábito de cheirar ou lamber (JERICÓ; ANDRADE NETO; 
KOGIKA, 2015). Sua sintomatologia principal é descarga vaginal ou prepucial, odor, lambedura excessiva 
na região e aparecimento de massas neoplásicas. O diagnóstico é feito pela anamnese e sinais clínicos, 
confirmado com citologia ou histologia (MOSTACHIO, 2007). Podem ser realizados exames como imprint e 
CAAF (LIMA, 2011). O tratamento mais usado é de quimioterapia citotóxica com Vincristina, usado no inter-
valo de 7 dias, até que cessem os sintomas. A resistência ao medicamento é rara (DALECK; NARDI, 2016). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para a prevenção, devem ser tomadas atitudes para diminuir a exposição dos cães aos fatores que contri-
buem com a propagação da doença, como campanhas para conscientização dos proprietários quanto ao 
ato de deixar o animal na rua e realização de castração, já que a principal forma de transmissão é feita atra-
vés do coito. 
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RESUMO 
Hérnia Perineal é uma circunstância patológica na qual os órgãos do abdômen caudal e/ ou pélvicos são encontrados 
na região perineal. Isso é resultado de um enfraquecimento e separação dos músculos e fáscias que formam o diafrag-
ma pélvico. Esta afecção ocorre na maioria dos casos em cães machos, idosos e não castrados, raramente é possível 
observar em cães jovens, cadelas e felinos (MORTARI, 2005). 
 
PALAVRAS CHAVE: Hérnia perineal, cães, machos.  
 

INTRODUÇÃO 
A hérnia perineal acontece com mais frequência em cães machos, idosos e não castrados, o processo her-
niário, pode ser uni ou bilateral. Em geral é mais comum acontecer entre os músculos elevador do ânus e o 
esfíncter anal externo. A razão da fragilidade do diafragma pélvico é pouco conhecida, mas pressupõe-se 
uma atrofia muscular neurogênica ou senil, miopatias, aumento do volume da próstata, alterações hormo-
nais e constipação crônica. Por tratar-se de afecção com altos índices de recidiva, o trabalho tem por objeti-
vo abordar os sinais clínicos, métodos diagnósticos, com ênfase aos tratamentos.  
 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui artigos de revisão e uso da literatura. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Na hérnia perineal os sinais clínicos podem ser apresentados devido à presença de órgãos fora de sua po-
sição anatômica, da obstrução do canal pélvico e, da inabilidade do animal para esvaziar o reto adequada-
mente. Os sinais mais frequentes são o aumento de volume perineal, que pode ser ou não redutível, tenes-
mo, constipação e disquesia. Tais sinais clínicos podem se agravar quando ocorre a retroflexão da bexiga 
urinária, pois o animal passa a apresentar dor visceral, oligúria ou anúria (MORTARI et al., 2005). O diag-
nóstico para saber se o animal apresenta hérnia perineal, pode ser baseado na anamnese, nos sinais clíni-
cos apresentados, na palpação retal e perineal, e como auxílio podem ser realizadas a radiografia e a ul-
trassonografia para saber quais estruturas se encontram dentro do saco herniário. O tratamento tem como 
objetivo o alívio e a prevenção da constipação e da disúria. Os métodos recomendados são o tratamento 
dietético com o enriquecimento de fibras na alimentação do animal, a herniorrafia que poderá utilizar o mé-
todo de sutura simples ou então uso de implantes sintéticos, como uso de malha de polipropileno e mem-
brana de látex e, o método de orquiectomia, pois é um procedimento recomendado por ter efeitos benéficos 
nas doenças prostáticas, testiculares ou neoplasias da glândula perineal (FOSSUM, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A hérnia perineal é uma patologia que acomete cães machos, idosos e não castrados, raramente pode 
ocorrer em animais jovens, fêmeas e até felinos. O método de diagnóstico é simples, pois através da anam-
nese, exame físico e observação dos sinais clínicos já é possível concluir o diagnóstico para hérnia. O prog-
nóstico para o caso é de reservado para bom, quando os métodos de tratamento forem executados corre-
tamente. 
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RESUMO 
No Brasil as espécies de serpentes peçonhentas de maior relevância para a saúde pública são as cascavéis, jararacas, 
surucucus e corais verdadeiras, pois suas presas inoculadoras são eficientes. Em relação aos acidentes envolvendo 
animais domésticos no Brasil, o gênero Bothrops (espécie Jararaca) é responsável por cerca de 90% dos acidentes com 
peçonhentas. Existem meios para diferenciar e identificar estas serpentes peçonhentas, como a fosseta loreal (órgão 
sensorial) e a arcada dentaria de cada gênero (áglifa, opistóglifa, proteróglifa e solenóglifa). Cada tipo de acidente ofídi-
co expressa sinas característicos. Para cada gênero envolvido é imprescindível a utilização do soro especifico ou asso-
ciado para o tratamento além da terapia de suporte. 
 
PALAVRAS CHAVE: Acidentes ofídicos, serpentes peçonhentas, saúde animal. 
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil porta duas famílias de serpentes peçonhentas, a Viperidae que inclui os gêneros Bothrops, Crota-
lus e Lachesis e a família Elapdae na qual estão os gêneros Micrurus e Leptomicrurus. Por tanto os aciden-
tes ofídicos estão distribuídos por todo território nacional, porem 90% dos acidentes que ocorrem com ani-
mais domésticos é causado pelo gênero Bothrops. 
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Como relata Blanco e Melo (2014) o gênero Bothrops (Jararaca) está relacionado ao maior índice de aci-
dentes no Brasil. A peçonha deste gênero ação proteolítica, coagulante e hemorrágica. Os sinais clínicos 
apresentados incluem dor intensa no local, edema progressivo, hemorragia, evoluindo para necrose, abs-
cesso e perda de função. Pode ocorrer dispneia quando a picada for próxima ao focinho. O veneno tem 
ação local ou multissistêmica. De acordo com Azevedo-Marques, Cupo e Hering (2003), o tratamento con-
siste na utilização imediata do soro especifico e volume de acordo com a classificação da sintomatologia 
para revertê-la. Pinho e Pereira (2001) citam que as medidas gerais como lavar o local, utilização de anal-
gésicos e antibióticos, drenagem de abscesso e hidratação são medidas importantes a serem tomadas. 
Complementam Blanco e Melo (2014) descrevendo que o uso de cúrcuma associado ao tratamento de en-
venenamento botrópico se mostrou relevante, auxiliando no tratamento de necrose. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a literatura acidentes crotálicos, laquéticos e elapídicos são pouco comuns relacio-
nados a animais domésticos, entretanto os acidentes botrópicos ocorrem com frequência, principalmente no 
meio rural, sendo indiscutivelmente necessário o conhecimento amplo do veterinário para identificar o gêne-
ro envolvido para a administração de tratamento específico e suporte. O diagnóstico diferencial inclui ani-
mais peçonhentos ou venenosos de outras espécies, além de envenenamento por plantas, reações alérgi-
cas ou tóxicas. 
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HEMANGIOSSARCOMA ESPLENICO EM CÃES: SUPORTE A VIDA. 
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RESUMO 
Hemangiossarcomas (HSA) são angiossarcomas originados do endotélio vascular, sendo um tumor maligno e 

agressivo, que provoca metástase precocemente, com resposta baixa aos quimioterápicos. A forma visceral é a mais 
comum em cães, acometendo o baço. Por ultrassonografia é possível visualizar áreas anecoicas e hiperecoicas, com a 
presença de sangue fluido intra-abdominal e hiperplasia no baço, este e outros exames complementares são necessá-
rios para detectar a massa tumoral, porém apenas por exame histopatológico é possível classificar corretamente a neo-
plasia em questão. Os sinais estão ligados ao local primário do hemangiossarcoma, porém hemorragia intracavitária e 
anemia são comuns em cães independentes da sua localização. A intervenção comumente utilizada como a esplenec-
tomia tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida do animal, adjuvante é feita quimioterápica e imunoterapia. 

 
PALAVRAS CHAVE: Hemangiossarcoma, esplenomegalia, esplenectomia, neoplasia. 

 
INTRODUÇÃO 

O baço é o maior órgão linfoide que também exerce função hematológica, por si só não é essenci-
almente vital, podendo ser removido cirurgicamente quando há presença de tumores ou ruptura. A esple-
nomegalia se dá pelo aumento do baço independente de sua causa. Pode significar processos benignos ou 
processos neoplásicos, como é o caso do hemangiossarcoma, que são angiossarcomas originados do en-
dotélio vascular. Estes têm um comportamento muito agressivo, provocando metástase precocemente. A 
forma visceral que acomete o baço é a mais comum, porém podem atingir diversos outros órgãos ocorrendo 
metástase rapidamente por via sanguínea, normalmente apresentam necrose e hemorragia em alguma área 
de sua superfície. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui livros e artigos originais. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Daleck e Nardi (2016) descrevem que de forma clínica o HSA canino pode ser dividido em T1 (me-

nor que 5cm e restrito ao órgão de origem), T2 (acima de 5cm, restrito ao órgão de origem ou tecido subcu-
tâneo ou rompido) e T3 (metástase). Segundo Nelson e Couto (2015), o HSA apresenta lesões metastáticas 
na radiografia e presença de nódulos em forma de “bola de canção’’anecoicos ou hiperecoicos na ultrasso-
nografia. Daleck e Nardi (2016) complementam descrevendo a presença de fluido livre (sangue) intra-
abdominal. Estes exames complementares são necessários para detectar a massa tumoral porem para um 
diagnóstico definitivo é realizado o exame histopatológico. Os sinais clínicos estão ligados ao local primário 
e alterações ocasionadas pela ruptura. Hemorragia intracavitária e anemia são comuns independentes da 
sua legalização. De acordo com Fossum e Caplan (2014), para o tratamento, a técnica mais comum utiliza-
da é a esplenectomia total. Complementam Magalhães e colaboradores (2009), que mesmo com a cirurgia 
é realizada a quimioterapia devido a frequência de metástases, no entanto a sobrevida de cães acometidos 
pelo HSA é curta. Daleck e Nardi (2016) relatam que, assim como a quimioterapia, também pode ser reali-
zada imunoterapia como suporte ao tratamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A literatura retrata o HSA como uma neoplasia extremamente agressiva e com grande poder metas-

tático. Não se sabe ao certo o gatilho para este tipo de neoplasia. Para se obter um diagnóstico definitivo do 
HSA é necessário que seja feito o exame histopatológico e o tratamento consiste em proporcionar uma me-
lhor sobrevida ao animal, como a esplenectomia e tratamentos adjuvantes, quimioterápicos e imunossu-
pressores. 
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RESUMO 
A parvovirose é causada pelo causada pelo Parvovírus Canino tipo 2 (CPV-2), do gênero Parvovirus, pertencente à 
família Parvoviridae. Sua transmissão pode ser através de pessoas ou fômites, porém possui maior disseminação por 
meio da presença do vírus no ambiente do que por portadores assintomáticos. A eliminação ativa do vírus nas fezes 
parece estar limitada nas primeiras duas semanas pós-inoculação. A idade, fatores genéticos, estresse e infecções com 
parasitas ou bactérias intestinais são fatores predisponentes. 
 

PALAVRAS CHAVE: Parvovirose, Parvovírus Canino tipo 2 (CPV-2), cães, diarreia. 
 

INTRODUÇÃO 
Nelson e Couto (2015) citam que os sinais clínicos dependem da virulência do vírus, a carga do inóculo, das 
defesas do hospedeiro, da idade do filhote e da presença de outros patógenos entéricos. Citam também 
que a destruição viral das criptas intestinais pode causar diarreia, sangramento intestinal e subsequente 
invasão bacteriana. Muitos cães apresentam inicialmente depressão, anorexia e êmese.  
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Não há, até o momento, terapia específica contra o Parvovirus, assim, é necessário fornecer terapia de 
suporte ao paciente acometido. Segundo Nelson e Couto (2015), a terapia com fluidos e eletrólitos é crucial 
e é tipicamente combinada com antibióticos. Segundo Sprea (2005), o uso de antibióticos parenterais em 
casos de enterites é inquestionável, devido ao intenso comprometimento da mucosa intestinal e consequen-
te perda da barreira de proteção. Nestas condições, antibióticos orais não são recomendados, pois podem 
alterar a microbiota intestinal em favor de patógenos entéricos, além de promover a difusão e a resistência 
de microrganismos enteropatogênicos. Segundo Nelson e Couto (2015) o vômito grave complica a terapia, e 
nesses casos, a administração de ondansetrona ou maropitant é necessária. Segundo Costa (2012), o cho-
que hipovolêmico, comum nos casos de parvovirose, ocorre devido à liberação na circulação de substâncias 
capazes de sensibilizar o organismo (endotoxinas), levando à produção de substâncias mediadoras do pro-
cesso inflamatório, causando a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Isto causa instabilidade hemo-
dinâmica promovida pelo choque distributivo, levando a queda do débito cardíaco, taquicardia inicial e hipo-
tensão. O tratamento baseia-se na restituição do equilíbrio hídrico com a finalidade de manter a perfusão 
adequada dos tecidos e antibioticoterapia de amplo espectro.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratando-se de parvovirose, mesmo com a terapêutica correta, devem ser levados em consideração fatores 
que influenciam na melhora do animal, como: o animal ter sido imunizado contra o vírus; a presença de 
outras infeções simultâneas como parasitas ou bactérias intestinais; fatores genéticos como a raça; se fo-
ram amamentados corretamente e se a mãe vacinada contra o vírus. 
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RESUMO 
O otohematoma, enfermidade altamente prevalente em cães e comumente encontrada na prática clínica, é caracteriza-
da pelo acúmulo de sangue no pavilhão auricular externo do animal, geralmente de etiologia traumática. Essa patologia 
é de extrema importância na rotina, sendo imprescindível que os médicos-veterinários saibam abordar essa patologia. 
Embora o otohematoma seja um motivo que leve, efetivamente, um proprietário a procurar auxílio veterinário, a percep-
ção que os clientes têm do otohematoma é que esta é uma afecção muito simples de resolver. Quando não tratados, os 
otohematomas podem levar a severas deformidades e cicatrizes no pavilhão auricular. Nesse trabalho resumimos de 
forma geral a importância dessa patologia, dando ênfase em qual tratamento de melhor eficácia para a patologia. 
 
PALAVRAS CHAVE: Otohematoma, otites crônicas, cão. 
 

INTRODUÇÃO 
A afecção caracteriza-se pelo acúmulo de sangue, após ruptura dos vasos sanguíneos, na superfície côn-
cava do pavilhão auricular, sendo agravada pelo prurido e agitação da cabeça nos cães. O otohematoma é 
uma das mais importantes afecções envolvendo o aparelho auditivo, a qual provoca movimentos mais agi-
tados da cabeça devido à dor, prurido nas orelhas ou inflamações agudas. Também se observa em cães 
que o próprio incômodo devido a dor, acaba piorando o quadro clínico dos animais. É de extrema importân-
cia que o diagnóstico seja realizado de forma precoce, para que assim seja administrado um tratamento 
eficaz, sem complicações futuras. 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Vários estudos têm sido realizados para mostrar qual é a melhor terapêutica utilizada de forma que não 
hajam recidivas ou problemas devido ao método escolhido. Diante desse problema rotineiro nas clínicas ou 
até mesmo em hospitais veterinários, os estudos são de grande importância para que essa patologia não 
acometa estruturas anatômicas ao redor do problema primário. Assim, o tratamento cirúrgico é preconizado, 
em especial, as técnicas de fixação de dreno com pontos e utilização de pontos captonados. Muitas outras 
técnicas operatórias são descritas, porém os resultados nem sempre são satisfatórios, acarretando proble-
mas no tempo de recuperação, eficiência do método cirúrgico, além de perda estética (LUIZ, 2008). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com esse trabalho concluímos que o otohematoma é uma afecção de grande incidência e relativamente de 
fácil resolução caso não haja complicação, sendo necessário investigar a causa primária do hematoma auri-
cular. Tendo em vista o necessário diagnóstico precoce, deve-se sempre orientar o tutor sobre a importân-
cia de periodicamente levar seu pet para consulta, para o médico-veterinário avaliar as condições do apare-
lho auditivo. Diversos são os autores que mostram que o tratamento cirúrgico associado com o clinico, re-
solve essa afecção de forma definitiva. Ainda, os exames complementares são de grande importância para 
avaliar de forma quantitativa, qual o grau de acometimento o sistema auditivo. 
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RESUMO 
O Quilotórax é o acumulo de líquido linfático no espaço pleural, resultante de linfa do ducto torácico, é um tipo de efusão 
pleural. A presença do quilo no tórax pode ocorrer secundariamente a outras afecções que afetem o sistema de drena-
gem ou de produção do quilo e também pode haver uma causa desconhecida. O prognóstico é reservado podendo levar 
o animal a óbito. 

 
PALAVRA-CHAVE: Quilotórax, quilo, efusão pleural. 
 

INTRODUÇÃO 
Quilo é um líquido rico em triglicerídeos, que se origina dos vasos linfáticos do intestino e desemboca no 
sistema venoso do tórax (TILLEY; SMITH JR., 2015). O termo quilo refere-se à aparência leitosa da linfa, 
devido ao seu conteúdo rico em gordura. A obstrução, dificuldade do escoamento da linfa e as más forma-
ções linfáticas são mecanismos que resultam na formação do quilotórax. Segundo Tilley e Smith Jr. (2015) 
as causas podem ser cardíacas, neoplasias, por traumas e até mesmo idiopática. Alterações do fluxo do 
ducto torácico, dilatação dos vasos linfáticos e doenças que eleve a pressão venosa sistêmica também po-
dem ser responsável pela fisiopatologia do quilotórax. Os sinais clínicos podem variar dependendo da velo-
cidade do acúmulo do líquido. Em geral, o animal só começa a manifestar sinal clínico quando acorre dano 
acentuado à ventilação. Os animais costumam apresentar taquipneia, dispneia, tosse, letargia, anorexia, 
perda de peso e intolerância ao exercício. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui artigos, revisões de literatura, estudos de caso, teses, dissertações, monogra-
fias, livros e cadernos técnicos. 
 

DISCUSSÕES 
O diagnóstico é sugerido pela presença de liquido com aspecto leitoso, obtido na toracocentese. Carrasco 
et al. (2018) afirmam que o tratamento necessita de uma dieta com ração de baixo teor lipídico e teor protei-
co moderado. Enquanto a terapia farmacológica é feita com rotina. Nas palavras de Tilley e Smith Jr., (2015) 
no tratamento e cuidados com a saúde para animais dispneicos é recomendado toracocentese imediata, em 
alguns casos opta-se pela sonda torácica e até mesmo pela intervenção cirúrgica. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com Tilley e Smith Jr., (2015) quando os pacientes forem irresponsivos ao tratamento 

clínico é necessária a intervenção cirúrgica. Porém, em animais cardiopatas ou que apresentam alguma 
neoplasia, deve-se tratar a causa subjacente e não a efusão em si. Carrasco, et al. (2018) declara que a 
técnica cirúrgica indicada é a omentalização pleural com ligadura em bloco do ducto torácico sem linfangio-
grafia mesentérica, juntamente a pericardectomia. Além disso é recomendado a colocação de um dreno 
torácico. Nas palavras de Tilley e Smith Jr., (2015) o prognóstico é reservado, onde alguns animais podem 
exibir resolução pós cirúrgica, outros podem apresentar pleurite fibrosante grave e até óbito. 
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RESUMO 
Giardia intestinalis, também chamada de Giardia duodenalis, Giardia lamblia ou Lamblia lamblia é o protozoário causa-
dor da Giardíase, que acomete o intestino delgado dos humanos, mamíferos e animais silvestres (zoonose). Sua distri-
buição é cosmopolita. A transmissão da doença ocorre de forma fecal-oral pela ingestão de cistos em alimento e/ou 
água contaminados. A duração da infecção é de sete a catorze dias em média. Esta doença ocorre em cães e gatos 
com idade inferior a três anos, principalmente aqueles com até 12 meses, porém pode ocorre em animais adultos. Os 
sinais clínicos são gastrointestinais, mas variam com a idade, estado imunológico e nutricional do animal. O diagnóstico 
é realizado através da detecção dos cistos nas fezes. O Tratamento é feito com anti-helmínticos e antimicrobianos. A 
profilaxia é a boa higiene: limpeza do ambiente, lavar bem os alimentos e ingerir água filtrada. 
 
PALAVRAS CHAVE: Giardíase, Giardíase Canina, Giardia sp, cistos. 
 

INTRODUÇÃO 
Giardia intestinalis, é o parasito causador da Giardíase. Esse protozoário acomete o intestino delgado dos 
humanos, bovinos, ovinos, caprinos, suínos, alpacas, cães, gatos, cobaias e chincilas, sendo esta doença 
considerada uma zoonose. A Giardia possui duas morfologias: trofozoítas e cistos. As trofozoítas medem de 
12-15 por 5-9µm, possuem 8 flagelos em 4 pares, 2 núcleos, 1 disco ventral e 2 corpos medianos que facili-
tam a adesão na mucosa intestinal. Já os cistos são ovoides, medem 8-12 por 7-10µm e contêm quatro 
núcleos. Estudos relatam maior frequência de Giardia em cães e gatos com idade inferior a três anos, em 
especial entre aqueles com até 12 meses, considerando que o comportamento dos filhotes facilita a conta-
minação, já que eles têm maior contato com diversos tipos de material que podem estar contaminado com 
cistos de Giardia (MUNDIM et al, 2003). Com base nestas informações, esta revisão tem por objetivo de-
monstrar a infecção causada pela Giardia. 
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Sua transmissão ocorre de forma fecal-oral e se dá pela ingestão de cistos nos alimentos ou água contami-
namos, não precisando de hospedeiro intermediário ou vetores (TAYLOR; COOP; WALL, 2017). Os cistos 
podem ser viáveis por até duas semanas no ambiente apesar de haverem relatos de cistos que sobrevive-
ram por meses em ambiente úmido. A duração da infecção é de sete a catorze dias em média, porém pode 
ocorrer por mais tempo. (MONTEIRO, 2007). O diagnóstico é feito através da detecção dos cistos de  nas 
fezes e o tratamento com anti-helmínticos como os benzimidazóis é eficaz, além dos antimicrobianos, como 
os nitroimidazóis, os nitrofuranos e os aminoglicosídeos. A profilaxia é a boa higiene: limpeza do ambiente, 
lavar bem os alimentos e ingerir água filtrada (TAYLOR; COOP; WALL, 2017). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A giardíase é considerada uma zoonose. Em caso de suspeita, deve ser feito exame coproparasitológico 
para detectar cistos nas fezes, preferencialmente durante 3 dias consecutivos por sua eliminação ser inter-
mitente.  O animal deve ser hidratado com fluidoterapia quando possível devido a desidratação pela diarreia 
e êmese. Deve ser feita limpeza do ambiente em que o animal vive. O tratamento com anti-helmínticos e 
antimicrobianos é utilizado nesse caso e é eficaz contra a doença. 
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RESUMO 
O conhecimento dos tutores de animais de companhia acerca de boas práticas na criação dos mesmos é essencial para 
assegurar o bem-estar dos animais de estimação. Foram aplicados nos tutores da região de São José do Rio Preto/SP 
questionários no intuito de investigar seus conhecimentos sobre a importância do médico-veterinário, castração, vermi-
fugação e imunização. Os resultados mostraram que ainda há muito desconhecimento da população acerca de tais 
assuntos, sendo necessárias medidas de conscientização dos tutores da região. 
 

PALAVRAS CHAVE: Relação ser humano-animal, animais domésticos, cuidados básicos, posse responsável. 
 

INTRODUÇÃO 
Nos primórdios da civilização humana, a domesticação dos animais foi crucial para a sobrevivência da nos-
sa espécie. Inicialmente, os canídeos eram utilizados para caça e proteção e, em troca, recebiam alimento, 
estabelecendo um relacionamento de benefício mútuo. Nos últimos anos houve um salto no relacionamento 
ser humano-animal, no qual os animais passaram de guardas à melhores amigos e, mais recentemente, de 
amigos à membros da família. Com isso, o ser humano adquire responsabilidades, ditas como regras de 
posse responsável (OLIVEIRA et al., 2019). Esse trabalho teve como objetivo investigar o conhecimento dos 
tutores de São José do Rio Preto/SP e região sobre os cuidados básicos com os animais de estimação, 
como vermifugação, imunização e castração no intuito de aplicar os dados obtidos para elaboração de ori-
entações direcionadas aos tutores da região. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia envolve aplicação de questionários, diretamente aos tutores de São José do Rio Preto/SP e 
região, de forma aleatória, com autorização prévia do entrevistado, seguida de tabulação e análise estatísti-
ca. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os resultados preliminares mostraram que 65% dos entrevistados creem que a importância do médico-
veterinário na comunidade está relacionada ao bem-estar animal, 24% atribuem a importância do médico-
veterinário à redução da natalidade de animais abandonados e, apenas 10% relaciona esse profissional à 
saúde pública. Quando questionados sobre a importância da castração, 85% dos entrevistados acreditam 
que a mesma é importante, justificando que está envolvida na redução da natalidade e aumento da longevi-
dade do animal. Apenas 15% dos tutores não consideram este procedimento importante, alegando que o 
animal reduz a atividade física e engorda. Entre os tutores, 65% confirmam que procuraram informar-se 
sobre a castração gratuita e, 35% relatam que nem chegaram a procurar informações, uma vez que 85% 
dos entrevistados alegam que a demora para ser chamado pelos serviços públicos de castração é grande. 
Os dados ainda mostram que 12% dos tutores nunca vermifugaram seus animais, 30% vermífuga uma vez 
por ano e 40% vermífugam duas vezes por ano, 11% vermífugam três vezes por ano e 7% vermífugam 
quatro vezes por ano. Quando questionados sobre as vacinas, 93% dos tutores consideram as vacinas poli-
valentes como obrigatórias e 7% consideram obrigatória a vacina contra Giárdia, sendo esta última nem 
citada em guidelines nacionais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados mostram que ainda há muito desconhecimento por parte dos tutores em relação à importân-
cia do médico-veterinário, a importância da castração e os serviços gratuitos a esta relacionados e aos cui-
dados básicos como vermifugação, a qual deve ser administrada de duas a quatro vezes por ano depen-
dendo do estilo de vida do animal e a imunização, cujos guidelines nacionais recomendam as vacinas poli-
valentes contendo imunógenos para cinomose e parvovirose e não mencionam vacinas contra Giárdia. Di-
ante disso, a orientação dos tutores sobre os temas mencionados faz-se necessário. 
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RESUMO 
A Peste Suína Clássica é uma enfermidade de notificação obrigatória para a Organização Internacional da Saúde Ani-
mal. Também conhecida como febre suína ou cólera dos porcos é uma doença altamente contagiosa e frequentemente 
fatal dos suínos, e foi reconhecida pela primeira vez no século XIX e sua etiologia viral foi estabelecida no início do 
século XX. No Brasil, o primeiro caso da enfermidade foi relatado em 1899, no estado de Minas Gerais, em suínos pro-
venientes do estado de São Paulo. A doença pode ter caráter agudo, subagudo, crônica e inaparente. Possui uma ma-
neira de acometimento dos suínos semelhante à febre aftosa, sendo uma das principais doenças que ocorrem no país 
sobre forma enzoótica e provoca enormes perdas econômicas devido a sua natureza extremamente contagiosa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cólera dos porcos, doença de suídeos, febre dos suínos, virologia. 
 

INTRODUÇÃO 
A Peste Suína Clássica (PSC) é uma doença infecciosa e altamente contagiosa causada por um pequeno 
RNA vírus pertencente à família Flaviviridae e ao gênero Pestivírus que se caracteriza na forma aguda, 
subaguda, crônica ou clínica inaparente (DE OLIVEIRA et al., 2012). Possui ampla distribuição mundial que 
acomete suídeos de modo geral. É caracterizada por uma grande variedade de sinais clínicos e lesões com 
predominância de tipo hemorrágico (VIANA et al., 2007). Trata-se de uma enfermidade de notificação obri-
gatória, pois apresenta alta morbidade e mortalidade, o que repercute em significativas consequências ao 
bem-estar animal, prejuízo econômico, sanitário e ambiental (OLIVEIRA et al., 2014). 
 

METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do artigo foram utilizados textos científicos, revisões de literatura, estudos de caso, 
teses, dissertações, monografias e livros físicos ou disponibilizados via Internet. Esses levantamentos foram 
realizados com o intuito de analisar a eficiência do “Sistema de avaliação da Peste Suína Clássica, em ter-
mos de risco” verificando assim os índices de riscos para as Síndromes Hemorrágicas confundíveis com a 
Peste Suína Clássica. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A PSC também conhecida popularmente como febre suína ou cólera dos porcos, é uma enfermidade viral 
contagiosa e, muitas vezes, fatal aos suínos. Portanto, é uma doença que pode levar o produtor a ter gran-
des prejuízos econômicos. O Médico Veterinário é o principal profissional responsável por promover a saú-
de animal e consequentemente a saúde humana, ou seja, visto a compreensão pela ciência das doenças 
animais que são transmissíveis ao homem, a medicina veterinária passou a ser importante coadjuvante nas 
políticas de saúde pública dos países. 
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RESUMO 
O complexo Colangite-Colangioepatite ou tríade felina, como é mais conhecido, é uma síndrome que acomete simulta-
neamente o pâncreas, intestino delgado e fígado dos felinos. Sua etiologia e patogenia são nebulosas até o presente 
momento. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise comparativa entre um relato de caso e os dados 
bibliográficos encontrados a respeito desta síndrome. Assim como foi descrito na bibliografia, observou-se a alteração 
nos resultados da análise de transaminase glutâmico-pirúvica (TGP), gama glutamil transpeptidase (GGT) e fosfatase 
alcalina (FA) com progressivo aumento com o passar dos dias. Também foi possível verificar a presença de alterações 
anatômicas na realização dos exames de imagem. O diagnóstico por imagem, assim como a realização de exames 
laboratoriais é fundamental importância para o diagnóstico da tríade felina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tríade felina, Colangite, Colangioepatite  
 

INTRODUÇÃO 
Segundo Johnson (2004) as doenças inflamatórias do fígado constituem o segundo tipo de doença hepática 
felina mais comum, sendo a lipidose hepática considerada como a primeira. Na maioria dos casos os sinais 
inespecíficos tornam o diagnóstico difícil, sendo necessária a realização de exames laboratoriais e de ima-
gem como forma de auxílio para o diagnóstico e, posteriormente, para estabelecer a conduta de tratamento 
do felino. O prognóstico é variável partindo desde uma recuperação completa até possível óbito em casos 
graves ou de diagnóstico tardio. 
 

METODOLOGIA 
O caso relato teve sua ocorrência na Clínica Veterinária Vida Animal, localizada na cidade de Olímpia/SP, 
onde um felino, fêmea, SDR deu entrada. Foram realizados exames laboratoriais de hemograma completo, 
TGP, FA e GGT, além de ultrassonografia da área abdominal, sendo que todos os exames apresentaram 
alterações. Foi iniciado tratamento medicamentoso, porém sem sucesso. A revisão bibliográfica utilizada 
para fundamentar o caso relatado foi realizada por meio de pesquisas em artigos disponíveis na Internet e 
em livros de patologia obtidos na biblioteca da instituição. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Conforme citado na metodologia, a realização de exames laboratoriais e de imagem foram fundamentais 
para que se estabelecesse o diagnóstico da síndrome colangite-colagioepatite levando em consideração 
que os sintomas apresentados pelo animal foram todos de caráter inespecífico. No exame de imagem foi 
possível observar uma obstrução parcial do ducto pancreático, corroborando com vários autores que citam 
como uma das possíveis causas da tríade felina a ocorrência de anastomose dos ductos biliar e pancreáti-
co. Embora haja a possibilidade de um prognóstico favorável ao animal acometido, no caso observado a 
evolução do caso culminou com o óbito do animal. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar de haver boa quantidade de material bibliográfico a respeito da tríade felina, esta síndrome ainda 
possui etiologia e patogenia desconhecidas, pois até o momento não houve estudos que conseguissem 
comprovar a causa para o seu surgimento apesar de haver indicativos que relacionem a obstrução ou anas-
tomose dos ductos biliar e pancreático como um possível fator de predisposição. O melhor método diagnós-
tico indiscutivelmente é a combinação de avaliação dos sinais clínicos, realização de exames laboratoriais e 
de imagem e um prognóstico favorável pode estar relacionado à um diagnóstico precoce. 
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RESUMO 
Cães com idade avançada têm grandes chances de desenvolver doenças neurodegenerativas como a Síndrome da 
Disfunção Cognitiva, a qual os principais sintomas é alteração no comportamento do animal. A Cannabis spp. é a planta 
da qual é extraída o canabidiol, importante composto químico utilizado devido sua ação terapêutica. O objetivo desse 
trabalho é acompanhar clinicamente o tratamento paliativo com óleo de canabidiol em dois cães com Síndrome da dis-
função cognitiva canina, diagnosticada através de exames clínicos. O remédio que foi administrado é o óleo de canabi-
diol, na dose de 0,5mg/kg, via oral, por 60 dias. Concluiu-se que o medicamento é efetivo para disfunção cognitiva cani-
na, devido a comparação do comportamento que o animal apresentava antes do medicamento e após o medicamento, 
em suma melhora dos sinais clínicos e qualidade de vida. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Cannabis sativa, cães, síndrome neurodegenerativa. 

INTRODUÇÃO 
Síndrome da Disfunção Cognitiva (SDC) é o nome dado a patologia com característica neurodegenerativa 
que afeta principalmente cães em idade avançada. Essa patologia tem tropismo as estruturas cerebrais 
levando o animal a desenvolver declínio cognitivo progressivo. O canabidiol (CBD) é um composto químico 
proveniente da planta Cannabis spp. (ROSA, 2018). O CBD é frequentemente estudado como tratamento 
paliativo de doenças cognitivo, devido as suas propriedades terapêuticas como efeitos ansiolíticos, preven-
ção de crises convulsivas entre outros. Por essa razão, o objetivo desse estudo é testar o óleo de canabidiol 
em dois caninos com disfunção cognitiva.  

METODOLOGIA 
Para o seguinte estudo foi utilizado dois cães com síndrome da disfunção cognitiva, diagnosticados por 
métodos clínicos. O medicamento utilizado foi o óleo de canabidiol isolado, fornecido na dose de 0,5mg/kg, 
por via oral. Logo, ao canino número um da raça Shit-zu com 17 anos de idade, foi fornecido 1,0 mL do 
óleo contendo 2,1 mg de CBD a cada 24 horas por 60 dias. Já ao canino de número dois da raça Pinscher, 
com 15 anos de idade, foi fornecido 1,0 mL do óleo contendo 1,6 mg de CBD a cada 24 horas, por 60 dias. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O animal um da pesquisa realizada apresentava anteriormente a medicação sinais clínicos como vocaliza-
ção excessiva, sujeira doméstica, andar incoordenado, dificuldade na localização dos alimentos, emagreci-
mento progressivo e a utilização do óleo de canabidiol ajudou a eliminar os sintomas provocados pela Sín-
drome da Disfunção cognitiva canina como também no animal dois que apresentava desorientação em rela-
ção ao espaço, insônia e vocalização excessiva. Pode-se observar que após o tratamento com canabidiol 
por 60 dias os animais apresentaram uma visível melhora clínica. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a síndrome da disfunção cognitiva canina é uma patologia que causa uma depreciação na 
qualidade de vida do animal, devido ao declínio cognitivo que a doença provoca. O canabidiol tem se mos-
trado efetivo ao tratamento de doenças neurodegenerativas devido à ação terapêutica causada pelo mes-
mo. Em cães a administração da dose de 0,5 mg/kg do óleo de canabidiol, por via oral, durante 60 dias 
mostrou-se efetiva para o tratamento dos sintomas causados pela patologia. 
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RESUMO 
O procedimento de transfusão de sangue tem se tornado cada vez mais comum e seguro na prática da clínica veteriná-
ria, em decorrência dos avanços científicos e de pesquisas nesta área. Portanto, o presente trabalho visa elucidar os 
diversos tipos sanguíneos de cães e gatos bem como se deve realizar tal método, a fim de se evitar as possíveis rea-
ções indesejadas, as quais podem levar estes animais ao óbito, além de abordar as medidas emergenciais a serem 
tomadas, os equipamentos corretos a serem utilizados, o modo adequado da colheita e armazenamento deste material 
além de cada hemocomponente obtido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Transfusão de sangue; Doadores; Recomposição. 
 

INTRODUÇÃO 
A transfusão de sangue tem papel determinante para o salvamento de vida dos animais. No entanto, pode 
ser observado que, esse tratamento não tem o poder de curar doenças. Segundo o LUCAS et al. (2004), 
existe uma semelhança na transfusão de sangue com outras terapias clínicas, onde pode ser apontado, os 
riscos, oriundos deste procedimento, no qual, devem ser ponderados de forma contrária ao atendimento das 
expectativas, a que se referem os seus benefícios. Elucida ETTINGUER & FELDMAN (2008), que se deve 
haver um esforço maciço a respeito do fornecimento de uma transfusão com segurança, através de triagem 
adequada do doador, colheita e monitoramento cuidados durante a transfusão. O objetivo central deste 
trabalho visa demonstrar a importância da transfusão de sangue em animais, com o intuito de salvar vidas. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia apresentada neste trabalho foi elaborada, com base em pesquisas bibliográficas, explorató-
rias qualitativas, com viés para discutir sobre o tema.  
 

DISCUSSÕES  
Segundo REINE (2004), os gatos como doadores de sangue necessitam pesar mais de 5 kg e da mesma 
forma que os cães, necessitam apresentar comportamento dócil. O referido autor considera ainda que se 
deve evitar optar por animais que sejam braquicéfalos, como os da raça Persa e Himalaio, de modo que 
nestes doadores de sangue a flebotomia, parece ser de difícil de realização. Entretanto, vale ressaltar que a 
utilização de tais raças de gatos pode ser inevitável, quando se faz necessário o tipo sanguíneo B, em virtu-
de da alta prevalência por este grupo de sangue presente nestes animais. Deve-se atentar sobre dois vírus 
que causam infecções graves após a transfusão: Vírus da Leucemia Felina (VLF) e o vírus da imunidade 
felina (VIF) com intervalos de um mês. Ambos os testes devem ser repetidos anualmente e sempre que o 
doador estiver doente. (REINE, 2004) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vale ressaltar a importância sobre as possíveis reações transfusionais, que podem acometer os gatos e 
cães, especialmente nos casos do tipo sanguíneo A-B em alguns felinos, ou em conseguinte, de anticorpos 
induzidos, por uma transfusão prévia, como no cão, podendo ocorrer até mesmo casos de óbitos repenti-
nos. Portanto, deve-se valer de medidas preventivas, para não haver ocorrências destes tipos de aconteci-
mentos subsequentes ao referido procedimento. Neste sentido, há a existência de tratamento nos casos em 
que hajam reações indesejadas decorrente do procedimento, por isso, deve-se atentar para a suspeita, que 
podem ser verificadas através dos sintomas apresentados durante o a transfusão sanguínea, a qual deverá 
ser interrompida de forma rápida e imediata.  
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RESUMO 
Sabe-se que a mastite bovina é uma enfermidade infecciosa que pode ser causada por fungos ou bactérias e em sua 
forma subclínica é a enfermidade de maior impacto na produção leiteira. A classificação da mastite pode ser descrita em 
três categorias: mastite clínica, mastite subclínica e mastite crônica. O óleo ozonizado favorece e acelera o processo de 
regeneração e cicatrização tecidual, reduz a inflamação e a dor. O objetivo desse trabalho foi identificar os animais que 
apresentam mastite em sua forma clínica ou subclínica, a fim de tratá-los com óleo ozonizado, mediante o cultivo e 
isolamento das amostras para a identificação do agente causador. Concluiu-se que ele tem efeitos satisfatórios em 
animais que apresentam a doença eventualmente, e em casos crônicos ou que vinham de constantes recidivas, os 
efeitos tiveram menores resultados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mastite, oleozone, ozonioterapia, tratamento 
 

INTRODUÇÃO 
A mastite pode gerar grandes perdas econômicas para o produtor, por queda da produção leiteira, perda na 
qualidade do leite além do descarte prematuro de vacas por perda dos quartos mamários, que podem se 
tornar fibrosos e improdutivos (NETO, 2010). A mastite é uma doença infecciosa da glândula mamária cau-
sada por microrganismos, sendo que os agentes envolvidos nessa patogenia podem ser divididos em duas 
espécies: contagiosa e ambiental. Atualmente a ozonioterapia tópica tem sido uma alternativa de tratamento 
em diversas doenças, dados seus efeitos antioxidantes e bactericidas que influenciam diretamente em fato-
res bioquímicos do metabolismo celular (PEREIRA et a., 2003). Por essa razão, o objetivo desse estudo foi 
testar o óleo ozonizado em um rebanho leiteiro em produção. 
 

METODOLOGIA 
Primeiramente os animais foram analisados pelo teste da caneca do fundo preto e pelo California Mastitis 
Test (CMT) para seleção dos animais positivos para mastite clínica e subclínica. Após essa primeira etapa 
foram coletadas amostras de leite dos quartos que apresentaram alterações. As coletas foram realizadas 
três vezes, sendo que a primeira foi realizada no primeiro dia de identificação e tratamento, a segunda após 
sete dias e a terceira após quatorze dias. Para o tratamento dos animais positivos utilizou-se a dosagem de 
5,0ml de óleo ozonizado durante cinco a sete dias em cada quarto tratado sempre após a realização da 
segunda ordenha para que o óleo agisse por mais tempo. As amostras foram congeladas e posteriormente 
levadas para o laboratório de análises clínicas da própria Instituição de ensino para a realização do plaque-
amento. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Ao iniciarmos o projeto quatro animais apresentaram alterações sugestivas de mastite, porém dois não fo-
ram tratados por não terem sinais clínicos. No terceiro dia, pode-se observar um novo caso. Obteve-se co-
mo resultado a melhora total de apenas um dos três casos tratados, e os outros dois animais ainda estão 
passando por acompanhamento. O óleo ozonizado é um medicamento de fácil aplicação, alta durabilidade e 
simples aplicação. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o óleo ozonizado foi efetivo no tratamento do animal que apresentou mastite de forma even-
tual, enquanto em casos de recidiva constante não observamos total eficácia. O projeto ainda está em an-
damento, falta a parte laboratorial para conclusão e finalização. 
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RESUMO 
O sistema reprodutivo de uma fêmea é um aparelho muito importante e está sujeito a patologias decorrentes de distúr-
bios hormonais que podem ser dependentes de processos fisiológicos característicos dos animais. A pseudociese é 
uma enfermidade que acomete todas as cadelas não gestante que pode estar acompanhado de sintomas e alterações 
físicas semelhantes de uma cadela prenha. Essa revisão de literatura visa abordar de modo pontual a fisiopatologia, os 
seus sinais clínicos, o diagnóstico e os possíveis tratamentos para evitar que essa afecção se instale no organismo 
animal causando problemas algumas vezes irreversíveis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cães, gravidez psicológica, revisão bibliográfica. 
 

INTRODUÇÃO 
Sabemos que o sistema reprodutivo de uma fêmea é muito importante, sendo composto por ovários, tubas 
uterinas, útero, vagina, vestíbulo e vulva (FOSTER, 2009). O sistema reprodutor a maioria das fêmeas pode 
estar sujeito ao desenvolvimento de algumas doenças, dentre elas pode-se citar a pseudociese ou pseudo-
gestação que apresenta por definição a falsa gestação em fêmeas. Essa afecção é vista como síndrome 
nas cadelas não gestantes em um período de seis a quatorze semanas após o estro podendo acometer 
cadelas não castradas, fazendo com que esse animal desenvolva comportamento materno, como adoção 
de objetos, desenvolvimento da glândula mamária, inquietação e até mesmo quadros de êmese. Seu diag-
nóstico é baseado em sinais clínicos e o uso de ultrassonografia abdominal. O tratamento básico é baseado 
em fármacos que visam controlar os níveis hormonais do animal ou a realização de Ovariohisterectomia. 
Caso o tratamento definitivo não seja realizado e a pseudociese tiver uma recidiva, este animal corre o risco 
de ter outras enfermidades associadas como: mastite, piometra, neoplasia mamária (GOBELLO et al., 
2001).  

 
METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do artigo foram utilizados textos científicos, revisões de literatura, estudos de 
caso, teses, dissertações, monografias e livros físicos ou disponibilizados via Internet. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Com a revisão foi visto que para combater a pseudociese definitivamente é necessário a realização de um 
tratamento definitivo, sendo no caso representado pela Ovariohisterectomia. Porém, se o proprietário tiver 
interesse que o animal venha a se reproduzir é necessário um tratamento conservativo com medicações do 
grupo das cabergolina e metergolina para controlar os níveis hormonais do animal além de ser recomenda-
do atividades físicas constantes e rotineiras para que assim ocorra uma diminuição dos níveis maternos de 
comportamento.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de ser uma afecção comum na fêmea canina, a pseudociese é caracterizada por ser um distúrbio 
hormonal, podendo trazer para o animal diversas consequências, tais como: piometra, neoplasia mamária 
ou ainda quadros de mastite. Por isso é necessário a realização de um procedimento de ovariohisterectomia 
assim evitando que o animal tenha outros problemas futuramente.  
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RESUMO 
O Sporothrix sp é um fungo encontrado no ambiente, considerado o agente causador da micose denominada esporotri-
cose. Classificada como uma zoonose ocupacional, ela acomete principalmente os felinos, geralmente limita-se a lesões 
cutâneas, podendo evoluir para a forma sistêmica e a transmissão se dá por meio de arranhaduras e mordeduras de 
felinos acometidos. A doença é muitas vezes desconhecida pelos tutores e o tratamento é muito longo. O método de 
diagnóstico definitivo é por meio da cultura fúngica sendo outros métodos utilizados, porém algumas vezes são incon-
clusivos. Nos últimos anos o número de casos no Brasil vem aumentando cada vez mais, o município de São José do 
Rio Preto/SP possui um número crescente de casos positivos em felinos durantes os últimos dois anos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gatos, micose, Sporothrix. zoonose. 

INTRODUÇÃO 
A esporotricose é uma micose subcutânea, classicamente causada pela implantação do agente na derme. A 
espécie fúngica do complexo Sporothrix, encontra-se presente em matéria orgânica em decomposição (AL-
MEIDA et al., 2018), espinhos de plantas, troncos e madeiras, encontradas em regiões de climas tropicais 
úmido. Vem se tornando um problema de saúde pública em vários estados sendo que o ser humano e uma 
grande variedade de animais são acometidos (XAVIER et al, 2004) e os felinos possuem um importante 
papel epidemiológico na transmissão da doença, principalmente gatos com livre acesso à rua e não castra-
dos (ALMEIDA et al., 2018). Os sinais clínicos podem apresentar-se sob forma de lesões cutâneas com-
prometendo vasos linfáticos adjacentes (COLODEL et al, 2009). O tratamento de eleição é uma terapia 
antifúngica com itraconazol, mas outros fármacos podem ser utilizados em associação (MONTEIRO e TA-
NENO, 2008). Durante os anos de 2018 e 2019 foram observados um maior número felinos apresentando 
lesões e o objetivo do trabalho é trazer informações pertinente e relevantes acerca dos casos. 
 

METODOLOGIA 
Foram utilizados dados de clínicas veterinárias, palestrantes, laudos laboratoriais, exames citológicos reali-
zados na UNILAGO e relatos de felinos com sinais clínicos característicos.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Com as análises verificaram-se que nos últimos anos o número de casos de felinos com esporotricose no 
município aumentou significativamente. Além disso, o tratamento destes animais torna-se dificultado pelo 
preço dos medicamentos e o tempo de tratamento.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que programas de prevenção e controle com o correto tratamento dos animais são importantes 
visto que informar a população sobre a doença é fundamental, principalmente para evitar abandonos e pos-
síveis infecções. A conscientização sobre castração dos felinos domésticos e evitar que eles tenham acesso 
à rua também são pontos fundamentais dos programas de cuidados. 
 

REFERÊNCIAS 
ALMEIDA, A. J.; REIS, N. F.; LOURENÇO, C. S.; COSTA, N. Q.; BERNARDINO, M. L. A.; MOTTA, O. V. 
Esporotricose em felinos domésticos em Campos dos Goytacazes, RJ. Pesquisa Veterinária Brasileira, n. 
38, v. 7, p. 1438-1443, 2018.  
COLODEL, M. M.; JARK, P. C.; RAMOS, C. J. R.; MARTINS, V. M. V.; SCHNEIDER, A. F.; PILATI, C. Espo-
rotricose Cutânea Felina no Estado de Santa Catarina: Relato de Caso. Periódicos Brasileiros em Medi-
cina Veterinária e Zootecnia, v. 7, p. 18-27, 2009. 
MONTEIRO, H. R. B.; TANENO, J. C. Esporotricose em Felinos Domésticos. Revista Científica Eletrônica 
de Medicina Veterinária, n. 10, 2008. 
XAVIER. M. O.; NOBRE, M. O.; SAMPAIO JUNIOR, D. P.; ANTUNES, T. A.; NASCENTE, P. S.; SÓRIA, F. 
B. A.; MEIRELES, M. C. A. Esporotricose Felina com Envolvimento Humano na Cidade de Pelotas, RS. 
Ciência Rural, v.34, n.6, 2004. 
 



 

RODOCOCOSE EM POTROS 
 

BRITO, Cláudio Brito - Discente do Curso de Medicina Veterinária – UNILAGO 
 
BLANKENHEIM, Thalita Masoti – Docente do Curso de Medicina Veterinária – UNILAGO 
 
 

RESUMO 
A Rodococose é causada Rhodococcus equi, que pode multiplicar–se em extremos de temperatura variando de 15 a 
40ºC e se mantem viável por até um ano nas instalações e solo. A sobrevivência intracelular é considerada necessária 
para o desenvolvimento da doença, que é caracterizada por severa e fatal pneumonia em potros. O período de incuba-
ção da doença é de treze a dezenove dias, sendo mais provável a ocorrência da infecção nas três primeiras semanas 
de vida, em decorrência da falha de transferência de imunidade passiva. Este patógeno pode causar broncopneumonia 
piogranulomatosa, enterite ulcerativa e linfadenite mesentérica em equinos. O diagnóstico precoce dessa infecção é 
importante, embora seja extremamente difícil devido ao seu início silencioso, não sendo geralmente diagnosticada até 
que os sinais de pneumonia estejam evidentes. O tratamento da doença nos animais baseia-se na reposição do equilí-
brio hidroeletrolítico e energético e, fundamentalmente, na utilização de antimicrobianos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Equinos, Rodococose, pneumonia. 
 

INTRODUÇÃO 
Há duas formas clínicas de ocorrência natural da pneumonia: subaguda que tem como característica a 
pneumonia piogranulomatosa miliar difusa e os potros acometidos geralmente morrem dentro de alguns 
dias de manifestação de angústia respiratória e a crônica que pneumonia progride durante semanas ou até 
por meses, e os poucos animais que sobrevivem. Embora acredite-se que a infecção ocorra no período 
neonatal, os sinais normalmente não são notados até que o potro tenha mais de um mês de idade. O pre-
sente trabalho tem como objetivos específicos explicar os fatores predisponentes da doença, epidemiologia, 
sinais clínicos e formas de tratamento. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui artigos, revisões de literatura, estudos de caso, teses, dissertações, monogra-
fias.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A inalação da poeira, infecção viral concomitante, migração de parasitos e outros fatores que favorecem o 
estresse nos animais podendo assim causar o aparecimento da patologia. O hábito da coprofagia dos po-
tros favorece a infecção pela via oral (ROSSI, 2011) porém a via respiratória costuma ser a via mais co-
mum. O curso da doença pode ser agudo, com morte rápida do animal pela severa pneumonia, ou crônico, 
durando de 30 a 40 dias, com 64% de mortalidade. Em potros com idade até seis meses, a morbidade pode 
atingir 20% enquanto a mortalidade 80%, visto que não existe vacinação específica para tal patologia 
(TREVISANI, 2011). O método de Reação em cadeia de polimerase e a cultura são considerados “provas 
ouro” para o diagnóstico.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tratamento é baseado na associação entre rifampicina de 5 a 10mg/Kg e eritromicina dose de 25mg/kg, 
via oral, por no mínimo 30 dias. Nos casos mais severos pode-se utilizar broncodilatadores e oxigeniotera-
pia. Visto que não há nenhuma vacina de aceitação global para a doença, é necessário manter o bom ma-
nejo dos animais e a higiene do ambiente, a fim de minimizar os fatores predisponentes. 
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RESUMO 
A Peste Suína Clássica é uma enfermidade de notificação obrigatória para a Organização Internacional da Saúde Ani-
mal. Também conhecida como febre suína ou cólera dos porcos é uma doença altamente contagiosa e frequentemente 
fatal dos suínos, e foi reconhecida pela primeira vez no século XIX e sua etiologia viral foi estabelecida no início do 
século XX. No Brasil, o primeiro caso da enfermidade foi relatado em 1899, no estado de Minas Gerais, em suínos pro-
venientes do estado de São Paulo. A doença pode ter caráter agudo, subagudo, crônica e inaparente. Possui uma ma-
neira de acometimento dos suínos semelhante à febre aftosa, sendo uma das principais doenças que ocorrem no país 
sobre forma enzoótica e provoca enormes perdas econômicas devido a sua natureza extremamente contagiosa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cólera dos porcos, doença de suídeos, febre dos suínos, virologia. 
 

INTRODUÇÃO 
A Peste Suína Clássica (PSC) é uma doença infecciosa e altamente contagiosa causada por um pequeno 
RNA vírus pertencente à família Flaviviridae e ao gênero Pestivírus que se caracteriza na forma aguda, 
subaguda, crônica ou clínica inaparente (DE OLIVEIRA et al., 2012). Possui ampla distribuição mundial que 
acomete suídeos de modo geral. É caracterizada por uma grande variedade de sinais clínicos e lesões com 
predominância de tipo hemorrágico (VIANA et al., 2007). Trata-se de uma enfermidade de notificação obri-
gatória, pois apresenta alta morbidade e mortalidade, o que repercute em significativas consequências ao 
bem-estar animal, prejuízo econômico, sanitário e ambiental (OLIVEIRA et al., 2014). 
 

METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do artigo foram utilizados textos científicos, revisões de literatura, estudos de caso, 
teses, dissertações, monografias e livros físicos ou disponibilizados via Internet. Esses levantamentos foram 
realizados com o intuito de analisar a eficiência do “Sistema de avaliação da Peste Suína Clássica, em ter-
mos de risco” verificando assim os índices de riscos para as Síndromes Hemorrágicas confundíveis com a 
Peste Suína Clássica. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A PSC também conhecida popularmente como febre suína ou cólera dos porcos, é uma enfermidade viral 
contagiosa e, muitas vezes, fatal aos suínos. Portanto, é uma doença que pode levar o produtor a ter gran-
des prejuízos econômicos. O Médico Veterinário é o principal profissional responsável por promover a saú-
de animal e consequentemente a saúde humana, ou seja, visto a compreensão pela ciência das doenças 
animais que são transmissíveis ao homem, a medicina veterinária passou a ser importante coadjuvante nas 
políticas de saúde pública dos países. 
 

REFERÊNCIAS 
DE OLIVEIRA, D. T.; HENRICHSEN, F.; PINZON, P. W.; CURIN, L.; SPEROTTO, V. R. Peste suína clás-
sica – Revisão de Literatura. 2012. Disponível em: < https://home.unicruz.edu.br/seminario/anais/anais-
2012/ccs/peste%20suina%20classica%20%E2%80%93%20revisao%20de%20literatura.pdf>. Acesso em: 
31 out. 2019. 
OLIVEIRA, L. G.; OLIVEIRA, M. E. F.; GATTO, I. R. H.; ALMEIDA, H. M. S.; SAMARA, S. I. Peste Suína 
Clássica: caracterização da enfermidade e ações de controle e erradicação adotadas no Brasil. Veterinária 
e Zootecnia, Botucatu, v. 21, n. 3, p. 343-358, 2014. 
VIANA, D.; A.; PACHECO, A. C. L.; CHAGAS, J. L.; CARVALHO, R. L.; DINIZ, N. B.; LIMA, A. P.; DE OLI-
VEIRA, D. M. Contribuição ao Diagnóstico Diferencial entre Peste Suína Clássica (PSC) e Salmonelose: 
Análise Patológica revela lesões-chave para determinação etiológica. Revista Brasileira de Higiene e Sa-
nidade Animal, Fortaleza, v. 1, n. 2, p. 1-13, 2007 
 
 
 
 
 
 



 

CINOMOSE NA CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS 
 

SILVESTRE, Giovana Celini; CARVALHO, Lorena Fernandes – Discentes do Curso de Medicina 
Veterinária- UNILAGO 
 
BLANKENHEIM, Thalita Masoti – Docente do Curso de Medicina Veterinária- UNILAGO 
 
  

RESUMO 
A Cinomose canina é uma doença viral de distribuição mundial responsável por complicações respiratórias, gastrintesti-
nais dermatológicas, oftálmicas e neurológicas. Essa doença acomete principalmente cães de 3 a 6 meses de idade e 
não vacinados. Possui altos índices de letalidade e morbidade sendo bastante frequente na rotina médica veterinária. A 
profilaxia é mediante o uso de vacinas, recomenda-se reforços vacinais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cinomose canina, letalidade, vacinação. 
 

INTRODUÇÃO 
A cinomose é uma doença viral infecciosa com altos índices de mortalidade, é causada por um vírus da 
família Paramyxoviridae do gênero Morbillivirus e possui distribuição mundial (SCHWEIGERT et al., 2008). 
O vírus é relativamente sensível sendo inativado pelo calor e desinfetantes. A enfermidade acomete princi-
palmente os cães, não tendo predileção por raça idade ou sexo, entretanto tem preferência por cães de três 
a seis meses de idade, não vacinados ou imunossuprimidos.  A principal via de infecção é o trato respirató-
rio superior, no qual o vírus se instala e se multiplica, disseminando-se para o sistema linfático seguindo 
para o restante do organismo (SIGWALT, 2009). Os sinais clínicos se desenvolvem pouco tempo após a 
infecção e acomete o trato respiratório, gastrointestinal, dermatológico, oftálmico e o sistema neurológico 
(SILVA et al., 2007). O diagnóstico é baseado no histórico do animal, sinais clínicos e achados hematológi-
cos. O tratamento dessa enfermidade é inespecífico e de suporte visando principalmente a melhora da re-
sistência do animal. A ausência da vacinação pode aumentar até 100 vezes a ocorrência da doença nos 
cães (DIAS et al., 2012). O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre a cinomose cani-
na, relatando sua etiologia, prevalência, sintomatologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento e medidas 
profiláticas com uso de vacinação. 
  

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA OU DISCUSSOES 
Para o desenvolvimento do artigo foram utilizados arquivos e textos científicos, revisões de literatura, estu-
dos de caso, monografias, dissertações, teses e livros físicos ou disponibilizados via Internet. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cinomose é uma doença infecciosa que necessita ser tratada com grande responsabilidade, pois pode 
causar a morte ou gerar déficits irreparáveis que comprometerão a vida do animal para sempre. Métodos 
preventivos como isolamento do animal enfermo e desinfecção das instalações com desinfetantes apropria-
dos, fazem parte de um controle efetivo para se evitar a disseminação do vírus. O controle por meio de va-
cinação é imprescindível. O papel dos Médicos Veterinários, é indicar, conservar e administrar a vacina de 
forma correta, disseminando informações que auxiliarão na não ocorrência desta doença em nosso país. 
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RESUMO 
Relatar um caso a respeito de um paciente submetido a uma angiotomografia, na qual foi descoberta um “incidentalo-
ma” tireoidiano. As informações foram obtidas por meio da revisão do prontuario do paciente, registro fotográficos dos 
métodos diagnóstico as quais ele foi submetido e associado a revisão da literatura. Achados acidentais de nódulos 
tireoidianos estão se tornando cada vez mais frequentes através da solicitação de métodos diagnósticos por imagem, 
tais como ultrassom, doppler de carótida, angiotomografia, e exames de rotina. Portanto, o aumento do número de ca-
sos está relacionado ao avanço dos exames de imagem e sua acessibilidade. 
 
Palavras-chave: incidentalomas de tireoide; ultrassonografia; nódulos tireoidianos. 
 

INTRODUÇÃO 
Nódulos tireoideanos impalpáveis, descobertos principalmente por ultra-sonografia (USG), são denomina-
dos "incidentalomas". Estes nódulos possuem geralmente um diâmetro de até 1,5cm. Sua importância, além 
da alta prevalência, está na possibilidade da detecção de "carcinoma oculto". Nos últimos anos, com a in-
trodução dos modernos métodos diagnósticos por imagem como a ultra–sonografia, tem sido identificado 
um número cada vez maior de lesões nodulares não palpáveis da tireóide.Sendo assim, o presente estudo 
tem como objetivo reafirmar a necessidade de atenção aos nódulos tireoidianos encontrados ocasionalmen-
te, visto que um número cada vez maior de lesões da tireóidesão encontradas através da solicitação de 
exames relacionados a outras áreas.  
 

METODOLOGIA 
O caso clínico relatado foi aprovado pelo CEP da Clínica Kaiser, no município de São José do Rio Preto 
(CAAE: 15676419.4.0000.8167). A pesquisa dispôs de termo de consentimento livre e esclarecido, exames 
ultrassonograficos, assim como realizado uma revisão do prontuário do paciente associada a bibliografia 
descrita em artigos científicos.O prontuário foi obtido através de uma clínica particular da cidade de São 
José do Rio Preto - SP com o nome de ENDOPSIC CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ: 15.121.941/0001-50, 
localizada na rua Dr. Antônio Bahia Monteiro, número 465, sala 427, CEP: 15070-450, telefone (17) 
33045831.O presente estudo foi realizado entre dezembro de 2018 e outubro de 2019. 
 

DISCUSSÕES 
O presente estudo ressalta a importância de como está se tornando comum achados acidentais de nódulos 
tireoidianos através da solicitação de exames de rotina, tais como exames de imagem, ultrassom, doppler 
de carótida, angiotomografia. Assim como, verificou-se em nosso paciente, o qual foi submetido a uma angi-
tomografia computadorizada solicitada pelo cardiologista para segmento pós trombolização de um aneuris-
ma cerebral e de forma inesperada foi encontrado um nódulo tireoidiano, denominando-se assim, um inci-
dentaloma. Sendo assim, nódulos tireoidianos encontrados ocasionalmente ocupam um número cada vez 
maior de diagnósticos, mesmo aquelas encontradas em pacientes cujo objetivo primário era investigar um 
quadro distinto. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os achados incidentais de nódulos na tireoide vêm aumentando nos últimos anos em decorrência do maior 
número de solicitações e acessibilidade a exames de imagem como US. A angiotomografia computadoriza-
da, dentre outros exames de imagem em ascensão, realizados na região cervical, podem acabar localizan-
do esses nódulos. Apesar de benignos na maioria dos casos, exigem a avaliação da parte endocrinológica, 
e assim, posterior seguimento e acompanhamento individualizado de cada caso. 
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RESUMO 
Neste estudo foram analisados os prontuários de 216 pacientes atendidos pela Oncologia da Santa Casa de Misericór-
dia de S. J. R. Preto, de 2017 e 2018. Dos 216 pacientes, 21 pacientes foram avaliados por Ecocardiograma. Destes, 13 
pacientes repetiram Ecocardiograma pós realização de tratamento quimioterápico ou radioterápico. De 21 pacientes, a 
idade média foi 60 (+/- 15,21) anos. Um paciente era homem (4,76%). A Neoplasia tratada em todos os pacientes foi 
Adenocarcinoma de Mama. Dez pacientes eram portadores de HAS e 11 eram idosos. Dez pacientes receberam além 
de quimioterapia, irradiação de mama (9) ou coluna torácica (1).  A análise comparativa entre as médias de FEVE dos 
Ecocardiogramas (n=13) antes (70,85% - DP 5,09%) e após tratamento (56,85% - DP 14,47%) foi significante (p < 
0,002). 
 
Palavras-chave: quimioterápicos; radioterapia; cardiotoxicidade; insuficiência cardíaca. 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo os critérios do Comite de Revisão e Avaliação Cardíaca (CREC), são considerados pacientes 
apresentando efeitos cardiotóxicos de quimioterápicos quando: há redução de Fração de Ejeção do VE de 
5% acompanhado de sinais e sintomas de Insuficiência Cardíaca ou quando redução assintomática de 10% 
da FEVE comparado ao Ecocardiograma (ECO) prévio ao tratamento (SEIDMAN, 2002; FILHO, 2011).O 
estudo visou detectar a prevalência de cardiotoxicidade de quimio e radioterápicos no tratamento oncológi-
co. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo de coorte de casos, retrospectivo, avaliou o prontuário médico de pacientes do Setor de 
Oncologia da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, submetidos ao tratamento radioterápi-
co e/ou quimioterápico nos anos de 2017 e 2018, buscando a prevalência de cardiotoxicidade. Os dados 
foram avaliados através do Programa SPSS versão 23. As variáveis contínuas foram apresentadas na for-
ma de média ± desvio padrão. A comparação de médias foi realizada através do Teste T para Amostras 
Pareadas, sendo considerado significante se p < 0,05. Aprovado pelo CEP UNILAGO: parecer 3.325.003. 
 

DISCUSSÕES 
Dos 216 pacientes, 21 foram avaliados do ponto de vista cardiológico com ECO, sendo que 13 deles repeti-
ram o ECO no período do estudo, pós realização de tratamento quimio e/ou radioterápico. A idade média 
dos 21 pacientes analisados foi de 60 (± 15,21) anos. Um dos 21 era do sexo masculino (4,76%). A Neopla-
sia tratada em todos foi Adenocarcinoma de Mama. Dos 21 pacientes, 10 eram portadores de HAS e 11 
tinham ≥ 60 anos. A radioterapia de 10 pacientes 9 na mama afetada (mediastino) e 1 na coluna torácica) 
envolveu a seguinte dose média cumulativa de radiação,6040 Gy e DP =1238,94 Gy. A avaliação dos ECOs 
foi repetida em 13 pacientes. Os valores médios da FEVE inicial e final foram, respectivamente, de: 70,85% 
(5,09%); e 56,85% (14,47%) (p 0,002). O tempo médio entre os ECOs: 461,5 (166,75) dias.  
 

CONSIDERAÇES FINAIS 
O efeito cardiotóxico é determinado em tipo I e tipo II, a primeira se caracteriza por uma lesão celular rever-
sível provocada por antraciclinas, já a segunda, uma destruição celular irreversível provocada por trastuzu-
mabe. Para identificar a grande variedade de repercussões cardiotóxicas são necessárias avaliações de 
função cardíaca prévia ao tratamento, para obtermos dados de correlação de causa-efeito. Essa avaliação 
envolve exames como: Eletrocardiograma (ECG), biomarcadores (troponina e BNP) e métodos de imagem, 
sendo o Ecocardiograma (ECO) o mais utilizado. Diferenças de FEVE entre os ECOs pré e pós tratamento 
> 10% são critérios de cardiotoxicidade, como os encontrados neste estudo.  
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RESUMO 
Relato de caso: M.A.S 57 anos, feminino, epilética, diabética tipo II, hipertensa, com câncer de mama mastectomizada 
em 2018, apresentava quadro de crises convulsivas intermitentes, alteração do comportamento e memória. Procurou 
atendimento local, foi realizado Tomografia Computadorizada (TC) de Crânio com hipóteses de Acidente Vascular ence-
fálico e metástase do CA. Em nova TC, constatou-se imagem hipodensa mal delimitada em região occipital, realizou-se 
ressonância magnética e punção liquórica, suspeitando-se de Neurotuberculose. Iniciou-se esquema RIPE, porém evo-
luiu com Pneumonia Bacteriana, choque séptico e Lesão Renal Aguda KDIGO III. Optou-se por tratamento paliativo e 
em semanas constatou-se o óbito.  
 
PALAVRAS-CHAVE: neurotuberculose, epilepsia, acidente vascular encefálico 

 
INTRODUÇÃO 

A Neurotuberculose é uma doença rara e de alta mortalidade, causada pelo Mycobacterium tuberculo-
sis que geralmente atinge as meninges, podendo também afetar o cérebro e medula espinhal. (Bello-Lopez, 
2019; Hazard et al., 2019; Soria et al., 2019). O objetivo deste artigo é alertar colegas médicos sobre a ocor-
rência da neurotuberculose. 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada junto a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital de Base de Bauru – SP, 
embasada em uma revisão bibliográfica sobre o tema, contemplando análise de prontuário da paciente, 
acompanhando sua evolução clínica perante essa patologia. Aprovado pelo CEP da UNILAGO, parecer 
número 3.614.872.      
 

DISCUSSÕES 
Relato de caso: M.A.S 57 anos, feminino, epilética, diabética tipo II, hipertensa, com câncer de mama mas-
tectomizada em 2018, apresentava quadro de crises convulsivas intermitentes, alteração do comportamento 
e memória. Procurou atendimento local, foi realizado Tomografia Computadorizada (TC) de Crânio com 
hipóteses de Acidente Vascular encefálico e metástase do CA. Em nova TC, constatou-se imagem hipoden-
sa mal delimitada em região occipital, realizou-se ressonância magnética e punção liquórica, suspeitando-se 
de Neurotuberculose. Iniciou-se esquema RIPE, porém evoluiu com Pneumonia Bacteriana, choque séptico 
e Lesão Renal Aguda KDIGO III. Optou-se por tratamento paliativo e em semanas constatou-se o óbito. 
Comparando-se a outros trabalhos, a neurotuberculose tem uma incidência global muito pequena, princi-
palmente em pacientes que não são imunossuprimidos, assimilando-se com outras doenças infecciosas do 
sistema nervoso central, por exemplo, meningite e neurosífilis, doenças subdiagnosticadas, as quais tam-
bém possuem incidência predominante em indivíduos imunodeprimidos, como extremos de idades e adultos 
portadores de HIV, sendo um forte indicador para suspeita de AIDS em indivíduos adultos (Bello-Lopez, 
2019; Hazard et al., 2019; Soria et al., 2019).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O caso contempla a discussão da neurotuberculose em uma paciente com patologias de base que não são 
contribuintes para o desenvolvimento desta doença, mostrando que ela não ocorre somente em paciente 
imunossuprimidos, e sim em qualquer indivíduo hospitalizado. A elucidação de casos como este tem por 
finalidade abrir o arsenal diagnóstico, incluindo a Neurotuberculose entre os diferenciais. Uma vez que, po-
de ser subdiagnósticada, tornando-se fatal ao paciente. 
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RESUMO 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clinica multifatorial. Ela também se correlaciona com o diabetes 
melitus tipo 2 (DM2). Considerando a importância clínica e os riscos associados à ambas comorbidades, medidas tera-
pêuticas devem ser efetuadas em Unidades Básicas de Saúde, principalmente a redução de peso corpóreo, regular a 
HAS e dislipidemia, orientações e o controle medicamentoso dos fatores alterados. 
 
PALAVRAS CHAVE: diabetes, hipertensão, fator de risco  
 

INTRODUÇÃO 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clinica multifatorial. Os principais fatores de risco são 
idade, gênero e etnia, raça, obesidade, sedentarismo, dieta e genética. Também se correlaciona com o 
DM2, atuando com a hiperglicemia para o aparecimento de complicações cardiovasculares, renais e oftal-
mológicas. Considerando a importância clínica e os riscos associados à ambas comorbidades, medidas 
terapêuticas devem ser efetuadas em Unidades Básicas de Saúde, principalmente a redução de peso cor-
póreo, regular a HAS e dislipidemia, orientações e o controle medicamentoso dos fatores alterados. O obje-
tivo deste trabalho foi caracterizar doentes com DM2 e sua associação com HAS em pacientes de UBS em 
São José do Rio Preto-SP.  
 

METODOLOGIA 
Este trabalho é descritivo, transversal, prospectivo e quantitativo, realizado na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Solo Sagrado, em São José do Rio Preto-SP, no período de julho de 2017 a fevereiro de 2017, 
com pacientes DM2. Para coleta de dados, foi usado um roteiro semi-estruturado de dados sociodemografi-
cos, o Questionario de Conhecimento de Diabetes, a Escala de Aceitação da Doença e os valores de he-
moglobina glicada dos pacientes O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNILAGO, sendo o número 
do parecer:  1.805.155. 
 

DISCUSSÕES 
Participaram 101 pessoas com DM2, em sua maioria idosos, com baixa escolaridade e renda fixa, obesos e 
cientes de sua doença, corroborando com os dados da população brasileira. Verificou-se também que as 
comorbidades da população regional se encontram nos patamares da brasileira.  Para melhor controle da 
HAS e DM2, instaurar medidas como dieta, atividade física e o controle de triglicérides e colesteróis junto 
com terapia medicamentosa adequada se mostrou eficaz para o controle. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi descoberto que a DM2 acomete mais homens que mulheres, com fatores de risco associado (idade, 
obesidade, HAS, escolaridade). Apresenta fatores de risco de fácil correção, quando associado à boa ade-
rência terapêutica. O bom entendimento da doença e terapia adequada evita as complicações derivadas da 
DM2 e da HAS, muitas vezes associadas.  
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RESUMO 
O objetivo desse trabalho é uma revisão da literatura sobre alimentos fortificados com ferro para prevenção e tratamento 
da anemia ferropriva na infância no Brasil. A anemia por deficiência de ferro atinge principalmente crianças pré-
escolares e mulheres gestantes, os dois grupos mais vulneráveis à carência do mineral. Além da suplementação com 
ferro, outras ações são desenvolvidas ou incentivadas pelos órgãos de saúde, como orientação alimentar e a fortifica-
ção de alimentos baratos, de fácil aquisição, para prevenção e tratamento da anemia. No final da revisão foram selecio-
nados 10 estudos que apresentaram importante redução na prevalência de anemia. 
 
Palavras-chave: anemia, fortificação de alimentos, criança, ferro. 
 

INTRODUÇÃO 
No ano de 2011, estimou-se que aproximadamente 43% das crianças eram anêmicas (WHO, 2017). A 
anemia ferropriva causa redução do crescimento e desenvolvimento psicomotor, alteração da função cogni-
tiva, com alteração da termorregulação e da imunidade da criança (WHO, 2001). A fortificação de alimentos 
com ferro e a orientação alimentar poderão ocorrer concomitantemente a suplementação com ferro. A revi-
são de literatura levanta estudos sobre a fortificação de alimentos com ferro para prevenção e controle da 
anemia na criança. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão bibliográfica no período de 2000 a 2018 nas bases de dados de pesquisas em 
sites acadêmicos para conhecimento do assunto como: Google Acadêmico, Scientific Electronic Library 
Online, LILACS, MEDLINE, com estudos publicados em português ou inglês no Brasil. Os critérios de inclu-
são foram artigos que continham alguns dos descritores selecionados: fortificação, alimentos, ferro, pré-
escolares, anemia. Os critérios de exclusão foram artigos não completos. 
 

DISCUSSÕES 
Após o total inicial de 861 artigos encontrados, aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão do presente 
estudo, foram confirmados 10 trabalhos. Os alimentos fortificados com ferro nesses estudos foram: arroz 
(2), pães (4), feijão (1), açúcar (1) e leite (2). A fortificação nos 10 estudos foi eficaz na redução da preva-
lência da anemia nas crianças. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A fortificação dos alimentados com ferro é uma estratégia eficaz na redução da prevalência de anemia em 
crianças pré-escolar no Brasil e deve ser desenvolvida juntamente com a suplementação de ferro e orienta-
ção alimentar para prevenção e tratamento da anemia ferropriva. 
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RESUMO 
A depressão pós-parto é o transtorno afetivo mais prevalente no puerpério. Seu quadro clínico apresenta algumas pecu-
liaridades sintomatológicas, entre as quais a presença mais frequente de obsessões e compulsões. O presente estudo 
versa sobre um relato de caso de uma paciente que apresentava antecedentes pessoais e familiares de rebaixamento 
do humor, assim como episódio depressivo marcante e intenso após o nascimento do filho. De acordo com a revisão 
bibliográfica os antidepressivos da classe inibidores de recaptação seletivos de serotonina (ISRSs) apresentam melhor 
tolerabilidade, no tratamento farmacológico da depressão puerperal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pós-Parto, Puerpério, Depressão, Farmacológico. 
 

INTRODUÇÃO 
O nascimento de um filho representa para a mãe uma experiência marcada por sentimentos diversos como 
a ansiedade, expectativa (ROBINSON et al., 1986). Essa nova fase na vida da mulher, é denominada pu-
erpério (ROBINSON et al., 1986). O objetivo desse trabalho foi mostrar a eficácia do tratamento medica-
mentoso feito através de inibidores de recaptação seletivos de serotonina (ISRSs). 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho constitui de revisão literária e estudo de caso extraído de prontuário de paciente de 
clínica psiquiátrica privada que através do aceite do termo de consentimento autorizou a realização da pes-
quisa e a utilização de seus dados clínicos e laboratoriais, de forma a manter em sigilo sua identidade, as-
sim como a autorização do médico responsável pela a mesma. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
da UNILAGO em parecer 3.319.199. 

 
RELATO DE CASO 

T.S.L, feminina, 37 anos, curso superior completo, empresária, casada. Primeira consulta realizada 3 dias 
após o nascimento do filho. Quadro apresentado: ansiedade intensa, inapetência, medo difuso, insônia, 
agitação psicomotora, choro compulsivo, atenção e concentração prejudicados, desalinho com as vestes e 
aparência com face exausta. 
 

DISCUSSÕES 
Depressão puerperal possui causa desconhecida, mas acredita-se que esteja relacionada a fatores hormo-
nais e hereditários. Para quadros depressivos graves a terapia é farmacológica. Os antidepressivos inibido-
res de recaptação seletivos de serotonina (ISRSs) são os mais prescritos (WOGELIUS et al., 2006). Trata-
mento medicamentoso no estudo do caso foi  Alcytam® (citalopram) 20 mg (até 1comprimido e meio ao 
dia), Lorax® (lorazepam) 2 mg (1 comprimido à noite) e Rivotril® (clonazepam) 0,25 mg sublingual (se ne-
cessário). Retorno em 6 dias apresentava o sono reestabelecido e melhora ansiedade e após 4 semanas 
melhora global, o que propiciou a redução dos ansiolíticos. Para a depressão, os ISRS são mais modernos, 
seguros e com baixo índice de efeitos colaterais (WISNER et al., 2002). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dados obtidos apontam que os transtornos psiquiátricos no puerpério são muito comuns. O tratamento far-
macológico é o meio mais acessível para os psiquiatras clínicos que lidam com tais pacientes e há indício 
de que o uso de inibidores de recaptação seletivos de serotonina sejam mais bem tolerados entre outras 
classes de antidepressivos. 
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RESUMO 
As tatuagens temporárias com henna têm-se tornado populares, sobretudo em períodos de férias de verão. A henna é 
obtida a partir das folhas de Lawsonia inermi, na preparação da tinta final, também conhecida por "henna negra", como 
é o caso da parafenilenodiamina (PPDA), podem ocasionar dermatites de contato alérgica, sendo caracterizada por 
eritema, pápulas e vesículas, seguidas de ressecamento e descamação. É relatado um caso a partir do surgimento de 
uma cicatriz hipertrófica e hipocrômica decorrente da realização de tatuagem de Henna em um paciente de 6 anos de 
idade. 
 
Palavras-chave: tatuagem, dermatite alérgica, cicatriz 
 

INTRODUÇÃO 
As tatuagens temporárias com henna são de fácil acesso, indolores, de baixo custo, pouca durabilidade e 
julgadas como benignas. A PPDA é usada para estabilizar a preparação, escurecer a cor, acelerar o pro-
cesso de tatuagem e produzir desenhos mais definidos, mas ela pode ocasionar dermatite de contato alér-
gica. Nas crianças, as tatuagens temporárias têm sido o principal motivo. A dermatite de contato alérgica é 
uma das dermatoses inflamatórias mais frequentes sendo caracterizada por eritema, pápulas e vesículas, 
seguidas de ressecamento e descamação (Soares et al., 2014).  
 

METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo com estudo do prontuário médico de uma paciente do sexo feminino de 6 anos de 
idade, acompanhada na clínica privada “Clínica Alvorada” em São José do Rio Preto – SP, após a aprova-
ção pelo CEP da Unilago, número do parecer: 3.664.807.  
                                      

DISCUSSÕES 
T.E.H, 6 anos, sexo feminino, branca, procurou serviço de dermatologia em março de 2019 apresentando 
história de cicatriz hipertrófica e hipocrômica após realização de tatuagem de henna no antebraço esquerdo, 
feita na praia em janeiro de 2019. A mãe refere que no dia da realização a criança relatou leve ardência no 
braço, sem outros sintomas. Após um mês da saída do pigmento notou-se a permanência do desenho, mas 
ainda sem hipertrofia. Após 2 meses da realização da tatuagem, em um parque aquático houve exposição 
solar intensa do local da lesão, que ocasionou uma exacerbação e elevação da cicatriz. Antecedentes pes-
soais: história pregressa de atopia. Para o tratamento da lesão foi prescrito o corticoide tópico de alta con-
centração Furoato de Mometasona 1mg/g para aplicação de 12 em 12 horas na lesão por 60 dias, o protetor 
solar corporal Isdin fator 50 e o uso contínuo de camisetas de proteção solar anti-UV. Paciente evoluiu com 
melhora progressiva e contínua em uso de protetor solar corporal e camiseta de proteção solar anti UV para 
controle.A reação à PPDA surge 4 a 14 dias após a realização da tatuagem. Trata-se de uma reação de 
hipersensibilidade do tipo IV, mediada por linfócitos T, que atuam no local de presença dos antígenos com a 
libertação de citocinas (Hogan dJ). Os glicocorticoides são muito indicados no que diz respeito à resposta 
inflamatória do organismo e na sua imunomodulação (Charmandari et al., 2004.). A escolha do glicocorticoi-
de para tratamento da lesão no caso relatado mostra a sua eficácia, mas levanta uma alerta para a sua 
superdosagem e o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários na criança.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do relato e de estudos de casos, conclui-se que o uso da henna em tatuagens temporárias está as-
sociada ao elevado risco de sensibilização ativa na criança, que pode desenvolver uma dermatite alérgica 
evoluindo com outras complicações. Portanto deve ser considerado o desaconselhamento da realização de 
tatuagens temporárias de henna ou até a proibição do uso desse produto em crianças. 
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RESUMO 
Objetivo: Caracterizar os casos de sífilis congênita em relação as variáveis sócio, demográficas, clínicas e de tratamen-
to da criança, mãe e parceiro. Materiais e método: Analisou-se 594 casos de sífilis congênita notificados no período de 
2007 a junho de 2018. As variáveis incluíram informações da criança, gestante e parceiro sexual, analisadas no softwa-
re SPSS. Resultados: Houve um aumento progressivo da sífilis congênita. Apenas 3,7% das pacientes com sífilis ma-
terna realizaram o esquema terapêutico adequado, similar ao observado no parceiro, que não ocorreu em 83,3% dos 
casos. A sorologia não-treponêmica em sangue periférico ao nascer foi realizada 90,1% pacientes e apenas 10,9% 
apresentaram sinais de infecção. Conclusão: Os resultados sugerem que o manejo clínico inadequado no tratamento 
das gestantes e seus parceiros como possível responsável pela elevação dos casos de sífilis congênita. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sífilis congênita, infecção congênita, epidemiologia. 
 

INTRODUÇÃO 
 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Sífilis Congênita (SC) é responsável anualmen-
te por mais de 300.000 mortes fetais no mundo e pelo aumento do risco de morte prematura em 215.000 
crianças (BRASIL, 2018). Nesse contexto, o estudo objetiva caracterizar os casos de sífilis congênita em 
relação as variáveis sócio, demográficas, clínicas e de tratamento da criança, mãe e parceiro. 
 

METODOLOGIA 
Estudo descritivo com abordagem quantitativa, por meio de análise do banco de dados do Sistema de In-
formação de Agravos e Notificação (SINAN) dos casos de SC notificados no período de 2007 a junho de 
2018. As variáveis exploradas incluíram informações da criança, gestante e parceiro sexual. A análise esta-
tística ocorreu no software SPSS, com uso da estatística descritiva e associativa (nível de significância de 
5,0%). A pesquisa foi aprovada pelo CEP da UNILAGO (parecer 2.556.704 e CAAE: 85159518.0.0000.5489 
). 
 

DISCUSSÕES 
O aumento das notificações de SC no período do estudo ocorreu no país e no mundo, sendo registradas em 
áreas urbanas e em crianças de brancas, predominantemente. Apenas 10,9% apresentaram sinais de infec-
ção ao nascer, sendo o diagnóstico clínico assintomático. Mulheres jovens e de baixa escolaridade apresen-
taram maior risco de contrair a infecção (TSIMIS; SHEFFIELD, 2017; BRASIL, 2018). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados sugerem o manejo clínico inadequado no tratamento das gestantes e parceiros como possível 
responsável pela elevação dos casos de sífilis congênita, demonstrando a necessidade da capacitação 
profissional para melhor conduta, principalmente em relação a orientação materna, para compreensão das 
medidas preventivas e realização do tratamento. 
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RESUMO 
Introdução: A sífilis é uma doença bacteriana, com elevada taxa de transmissão vertical em gestantes. Objetivo: Des-
crever o perfil sociodemográfico e clínico dos casos de sífilis gestacional. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo 
quantitativo, que descreve casos de sífilis gestacional notificados no período de 2007 a junho de 2018 na região noroes-
te paulista. Resultados: Foram diagnosticadas 1201 mulheres com sífilis gestacional na região. Houve associação 
estatisticamente significante entre o ano de notificação e as variáveis: anos de instrução (p≤0,000), trimestre gestacional 
(p≤0,000) classificação clínica (p=0,055), esquema de tratamento (p≤0,000) e tratamento do parceiro (p≤0,000). Con-
clusão: Estratégias de prevenção têm sido falhas mesmo na população informada.  
 
PALAVRAS-CHAVE: sífilis gestacional, atenção básica, fatores sociodemográficos  
 

INTRODUÇÃO 
A sífilis é uma doença bacteriana crônica, sexualmente transmissível, com elevada taxa de infecção vertical, 
embora existam prevenção e tratamento de fácil acesso. De acordo com o boletim de sífilis de 2017, nos 
últimos cinco anos foi constatado um aumento no número de casos de sífilis no Brasil (BRASIL, 2017). O 
objetivo deste trabalho é descrever o perfil sociodemográfico e clínico dos casos de sífilis gestacional em 
uma região do sudeste e analisar a associação entre estas variáveis e o ano de notificação da doença.  
 

CASUÍSTICA/MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo descritivo quantitativo, realizado na Região Noroeste do estado de São Paulo. Foi 
utilizado o banco de dados do SINAN obtido por meio do Grupo de Vigilância Epidemiológica XXIX, onde 
foram analisados dados referentes às gestantes com sífilis gestacional no período de 2007 a junho de 2018. 
Para o estudo foram selecionadas variáveis socioeconômicas, demográficas, clínicas e de tratamento. Os 
dados foram analisados no programa SPSS versão 20, onde empregou-se a análise descritiva e testes de 
associação. Este estudo atende a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde com aprovação do 
comitê de ética em pesquisa da faculdade Unilago (Parecer 2.556.704 sob CAAE: 85159518.0.0000.5489).  
 

DISCUSSÕES 
Nota-se uma tendência crescente em relação ao número de notificações ao longo dos anos (2007/junho-
2018), e a cada ano o diagnóstico foi realizado mais cedo. Houve predomínio dos casos em mulheres bran-
cas (60,9%), com idade entre 15 e 35 anos. A maior parte das notificações ocorreu no primeiro trimestre 
gestacional (47,0%), classificada como sífilis primária (41,5%), sendo que 11,3% não realizaram o teste 
treponêmico no pré-natal. Em relação à escolaridade, este estudo difere de outros que associam a sífilis 
gestacional à baixa escolaridade (MELO et. al., 2011). Até 2013, percebe-se predomínio em mulheres com 
8 anos ou menos de instrução. Porém, em 2014, a doença passa a prevalecer entre mulheres com mais de 
12 anos de instrução. Devido sua ocupação (58,2% em serviços gerais) subentende-se que são mulheres 
de baixa renda, dependentes da saúde pública, o que as torna mais vulneráveis, mediante falhas do mesmo 
(MARIO et al., 2019). Quanto ao tratamento do parceiro, a partir de 2012 pelo menos metade passaram a 
ser tratados, sendo que 55,2% foram tratados ao final dos 10 anos de estudo.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Estratégias de prevenção têm sido falhas mesmo na população informada. Assim, condutas e hábitos de 
vida dessas gestantes e seus parceiros merecem ser investigados para melhor compreensão da não reali-
zação do acompanhamento pré-natal e da não adesão ao tratamento.  
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RESUMO 
Com base na disciplina de Pneumologia e Epidemiologia Clínica, este estudo visa transmitir conteúdo complementativo 
para os alunos do curso de medicina, utilizando a telemedicina, por meio da plataforma digital INOVALAB como viés 
para transmissão de vídeo e webconferências na iniciativa de ampliar o conteúdo curricular da instituição, assim como 
utilizar votadores interativos para obtenção de resultados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: telemedicina, tele-educação interativa, pneumologia. 
 

INTRODUÇÃO  
A consolidação do conhecimento, parte  da premissa da aprendizagem acelerada e retenção de informação, 
a partir do conceito de reutilização das informações. A iniciativa consiste em diversificar, por meio de 
educação conectada, o conhecimento ministrado em aula, a partir do contato com outras experiências 
institucionais, reforçando o embasamento de conteúdo para criação de projetos de pesquisa, ligas 
acadêmicas e ações extencionistas, usando recursos digitais praticados na disciplina de telemedicina.  

 
METODOLOGIA 

O projeto inclui o uso de vídeoconferência para interação didática. Trata-se de um estudo quali-quantitativo, 
aprovado pelo CEP sob o parecer nº 3.614.769 que inclui utilização de um sistema avaliativo por meio de 
competências e habilidades cognitivas da plataforma INOVALB  para o curso de medicina. A população será 
de alunos do quinto e sexto período de medicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Atualmente, a aprendizagem baseada em ferramentas tecnológicas tem sido objeto indispensável para for-
mação de competências e habilidades. Deste modo, a utilização de diversos objetos digitais em contextos 
educacionais, permite proposição e discussão acerca das diretrizes curriculares do ensino médico. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo visa garantir uma avaliação direcionada da estratégia implementada, buscando a interatividade 
dos  alunos. A partir da ampliação do conhecimento, cria-se uma base para implementação de grupos de 
estudo e pesquisa que através de ações extencionistas em educação, transmitam informações para 
pacientes e familiares, além de profissionais da área da saúde e toda população em geral. 
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RESUMO 
A Leucemia Mieloide Crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa crônica clonal e caracteriza-se pela presença de 
leucocitose com desvio à esquerda, sendo mais frequente na população adulta. Objetivos: Identificar na literatura cientí-
fica a perspectiva dos autores sobre os métodos de diagnóstico e tratamento da LMC. Material e métodos: O método 
escolhido para o alcance dos objetivos foi a Revisão Narrativa da Literatura. Resultados: A partir da busca realizada nas 
bases de dados por meio do acesso a BVS – Biblioteca Virtual em Saúde foram selecionados 10 publicações para com-
por o estudo. Considerações finais: a LMC é uma das formas de leucemia mais frequentes na população adulta e que o 
medicamento imatinibe representa um dos maiores avanços terapêuticos no manejo da doença. 
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer, leucemia, diagnóstico, tratamento. 
 

INTRODUÇÃO 
A leucemia é um tipo de câncer que ocorre no tecido que forma o sangue. Nesta doença, as células sanguí-
neas que não atingiram sua maturidade - células anormais - tornam-se câncer; por não funcionarem de 
forma adequada e substituem as células sanguíneas saudáveis da medula óssea (BAIN, 2003; BORTO-
LHEIRO; CHIATTONE, 2008). O trabalho tem como objetivo identificar na literatura científica a perspectiva 
de autores referente aos métodos de diagnóstico e tratamento da LMC considerados atuais. 
 

METODOLOGIA 
O método escolhido para o alcance dos objetivos foi a Revisão Narrativa da Literatura. As publicações fo-
ram selecionadas junto às bases de dados eletrônicas Lilacs e Scielo por meio de acesso a BVS – Bibliote-
ca Virtual em Saúde. 
 

DISCUSSÕES 
A análise das publicações evidencia que, em geral no momento do diagnóstico da LMC cerca de 20% a 
40% dos pacientes não apresentam sintoma.  Nota-se, porém, que algumas características específicas po-
dem ser identificadas, tais como: apresentação clínica clássica de esplenomegalia volumosa, hepatomegalia 
e leucocitose com desvio à esquerda. Em relação ao tratamento, os autores orientam que o antineoplásico 
de todos os tipos de leucemia é realizado com quimioterapia. Há também a droga imatinibe, um inibidor de 
tirosino-quinase que tem sido considerada importante alternativa no tratamento da LMC em adultos, e, mais 
recentemente também em crianças. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Atendendo aos objetivos do estudo evidenciou-se que a LMC é uma das formas de leucemia mais frequen-
tes na população adulta e que o medicamento imatinibe representa um dos maiores avanços terapêuticos 
no manejo da mesma. Concluiu-se que, a escolha de qualquer terapêutica deve considerar as característi-
cas clínicas dos pacientes e, as recomendações preconizadas nos protocolos clínicos. 
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RESUMO 

A asma brônquica é uma das doenças crônicas de maior prevalência no Brasil e no mundo. É caracterizada como uma 
doença genética de natureza inflamatória que está associada a hiper reatividade das vias aéreas. Justificado pela 
elevada prevalência e detrimento da qualidade de vida, faz-se necessário a orientação individualizada para que haja 
automanejo e adesão ao tratamento. A telemedicina, ferramenta tecnológica de difusão informativa e de difusão da 
saúde, com o uso do Homem Virtual, auxilia o conhecimento, por meio de sequências de imagens tridimensionais do 
corpo humano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: asma, orientação,digital, telemedicina  
 

INTRODUÇÃO 
Em contrapartida à realidade das iniciativas loco-regionais para controle da asma, há uma lacuna de 
conhecimento sobre automanejo entre indivíduos portadores da doença. Afim de que esses valores sejam 
invertidos, a educação no formato digital ganha espaço no meio orientador e formador de informação. De tal 
forma que, a telemedicina proporcione conteúdos de auto-cuidados de uma maneira eficiente e acessível à 
comunidade (MALDONADO et al., 2016). A ação interativa visa criar grupos de apoio didático- 
educacionais, para o conhecimento da asma em populações distintas dentro das redes de atenção básica. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa para grupos de asmáticos da 
unidade básica de saúde Solo Sagrado, referenciada como corpo de estágio da Unilago. Onde será 
estabelecido uma avaliação do pré e pós intervenção do grupo de pacientes portadores de asma, por meio 
do questionário de controle asmático. O presente tem a anuência da Secretaria Municipal de Saúde de São 
José do Rio Preto e está aprovado pelo CEP sob o parecer nº 3.649.234. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A asma enquanto doença inflamatória crônica de elevada prevalência, tem sua falta de controle e 
agravamento associada à situações multifatoriais entre elas a dificuldade de adesão ao tratamento. A 
telemedicina, por meio da ferramenta educacional do Homem Virtual, vem auxiliar na proposta 
educacional,extensiva à comunidade.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Espera-se reproduzir conhecimento e replicar informações sobre asma entre a população e as famílias 
afetadas, de modo a modificar a qualidade de vida e a realidade da doença na unidade básica de saúde, 
produzindo uma unidade modelo referenciada.  
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RESUMO 
O Programa Nacional de Imunização (PNI) foi formulado em 1973, devido ao êxito nas campanhas de vacinação contra 
a varíola na década de sessenta, erradicando a doença no Brasil e no mundo. Em 1977 foi publicado o primeiro calen-
dário nacional de vacinação de rotina (Portaria do Ministério da Saúde nº 452/1977). A adesão da população a vacina-
ção entre os estados no Brasil sofreu variação durante as últimas décadas. Foi realizado um estudo retrospectivo com 
dados epidemiológicos obtidos no banco de dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), oriundos do 
formulário “Imunizações – Taxa de Abandono”, entre 2015 e 2019. Observamos um acréscimo na taxa de abandono do 
ano de 2015 para 2019, o que demonstra a necessidade da atuação de profissionais, docentes e discentes da área da 
saúde e da educação promoverem ações de conscientização da população. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Imunização; Vacinação; Atenção Primária; Saúde Pública 
 

INTRODUÇÃO 
O Programa Nacional de Imunização (PNI) foi formulado em 1973, devido ao êxito nas campanhas de vaci-
nação contra a varíola na década de sessenta, erradicando a doença no Brasil e no mundo. Em 1975, foi 
institucionalizado pela Lei 6.259/75 e regulamentado pelo decreto 78.231/76, passando a coordenar as ati-
vidades de imunização e traçando diretrizes para a mesma. Com o passar dos anos o Calendário Vacinal foi 
se aperfeiçoando com os estudos disponíveis e se adaptando às necessidades da população, atualmente 
são aplicadas 15 vacinas antes dos 10 anos de idade, cada uma seguindo suas especificações de doses e 
reforços. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo retrospectivo com dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 
oriundos do formulário “Imunizações – Taxa de Abandono”, entre 2015 e 2019. 
 

DISCUSSÕES 
O estado com taxa de abandono vacinal que obteve a maior diferença foi Goiás, 12,77% a mais de abando-
no em 2019 do que em 2015, seguido pelo Paraná, com um acréscimo de 11,06% e pelo Amazonas e Cea-
rá, com 10,29% e 10,03% de aumento, respectivamente. Alguns estados porém, conseguiram melhorar 
suas taxas de adesão ao cronograma vacinal e diminuir as taxas de abandono, como foi o caso do Tocan-
tins e Piauí, que tiveram as maiores diferenças de 2015 para 2019, reduzindo em 7,56% e 7,06% suas ta-
xas de abandono, respectivamente. Tiveram também aqueles que se mantiveram estáveis e não sofreram 
grandes mudanças com o passar dos anos como o Rio Grande do Sul, com uma variação de 0,37%, Alago-
as, com 0,42% e Mato Grosso, com 0,55% de variação negativa. Alguns investigadores apontaram que é 
mais eficaz direcionar as estratégias de convencimento nos hesitantes, do que naqueles que recusam a 
vacina. Já foram utilizados folhetos que instruíam sobre as vacinas e apontavam mitos e verdades, figuras 
de crianças com manifestações graves de doenças preveníveis pela vacina, depoimentos de mães e médi-
cos sobre crianças que ficaram com sequelas. Grande parte dos médicos com menos de 20 anos de forma-
ção e atuação não viram casos de poliomielite, difteria, meningite por Haemophilus Influenzae, varíola, e 
isso de certa forma, não permite que esses profissionais sintam a real gravidade dessas doenças e das 
suas sequelas, transparecendo que a necessidade de preveni-las seja menos marcante. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O papel do profissional da saúde é de extrema importância na diminuição da taxa de abandono vacinal, 
influenciando diretamente na tomada de decisão dos pacientes e colaborando para disseminação de infor-
mações e conscientização. 
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RESUMO 
Atualmente, a tecnologia vem sendo utilizada em diversas áreas do conhecimento, a fim de enriquecer e propiciar um 
aprendizado mais dinâmico e significativo para os alunos. Dentre as propostas inovadoras, a informática vem ganhando 
destaque como estratégia pedagógica, sendo uma opção favorável na construção do conhecimento dos estudantes. O 
presente trabalho teve como objetivo a confecção de um atlas virtual de histologia para auxiliar nas aulas e também 
para consultas posteriores fora da sala de aula. As principais características e vantagens destas novas ferramentas são 
o fácil acesso e a interatividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: histologia, ferramenta de estudo, atlas. 
 

INTRODUÇÃO 
  Após mais de três séculos sendo utilizados em todo o mundo, os microscópios estão sendo substituídos por 

telas de alta resolução de computadores interligados em rede. Assim, as estruturas celulares e teciduais 
não estão sendo mais analisadas apenas em lâminas manipuladas individualmente nos microscópios, mas 
sim em programas de computares que permitem visualizar a mesma imagem em diferentes tamanhos, co-
mo se estivesse utilizando as diferentes objetivas de um microscópio (ANDRADE; FERRARI, 2014; ROME-
RO, 2018). Dessa maneira, o objetivo desse trabalho foi realizar a digitalização das lâminas que compõem o 
laminário utilizado nas aulas práticas de Histologia do curso de Medicina para confecção de um atlas virtual 
de histologia. 

 
METODOLOGIA 

Para desenvolver esse trabalho foram utilizadas as lâminas do acervo do Laboratório de Anatomia Micros-
cópica da Unilago. Essas lâminas contemplam a maioria dos órgãos estudados na disciplina de Histologia 
do curso de Medicina. As lâminas foram digitalizadas com o uso da câmera BX61VS acoplada ao scanner 
de lâminas VS120-S5 (Olympus Corporation, Tóquio, Japão) do Laboratório de Microscopia e Microanálise 
do IBILCE/UNESP. As imagens foram inseridas na Plataforma Unilago Cloud Services, onde ficarão dispo-
níveis para uso em aulas e consultas posteriores. Esse trabalho é isento de apreciação pelo Comitê de Éti-
ca. 
 

DISCUSSÕES 
 A tecnologia vem sendo utilizada em diversas áreas do conhecimento, a fim de enriquecer e propiciar um 

aprendizado mais dinâmico e significativo para os alunos. No universo educacional, essas novas tecnologi-
as têm evoluído com muita rapidez e desempenham papel preponderante como elemento transformador do 
modo de acessar e organizar informações. Nesse sentido, paradigmas que norteavam os processos de 
ensino-aprendizagem, tais como os que consideravam o professor como transmissor dos conhecimentos e 
o estudante um mero receptor, estão sendo rompidos e novas metodologias educativas têm sido intensa-
mente desenvolvidas (ANDRADE; FERRARI, 2014; ROMERO, 2018). A partir das imagens inseridas na 
plataforma, o professor poderá selecionar a estrutura que deseja mostrar, e dessa maneira, diferentemente 
do que ocorre com os microscópios, todos os alunos da sala poderão observá-la ao mesmo tempo em moni-
tores, podendo inclusive utilizar um zoom com capacidade de ampliação em até 40 vezes. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essas imagens ficaram disponíveis para aulas e estudos posteriores, proporcionando uma maior interativi-
dade entre aluno e professor, e melhorando a qualidade do ensino e aprendizado. As principais característi-
cas e vantagens destas novas ferramentas são o fácil acesso e a interatividade. 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo estabelecer a prevalência de sobrepeso e obesidade entre os pacientes atendidos nos 
ambulatórios de multi especialidades do Hospital Estadual de Bauru – SP. Foi realizado um estudo epidemiológico 
transversal que avaliou 203 pacientes de 14 a 83 anos de idade. A coleta de dados se deu através de questionários e 
medidas antropométricas. Foram Identificados 58 indivíduos obesos e 91 em situação de sobrepeso. A maior prevalên-
cia de obesidade foi constatada entre mulheres, na faixa etária dos 30 aos 60 anos. Constatou-se nesse estudo que a 
população desconhece os riscos do sobrepeso e da obesidade, evidenciando a necessidade de maiores informações 
com intuito de conscientizar e informar a população dos riscos potencialmente graves associados ao excesso de peso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: obesidade; IMC; prevalência. 
 

INTRODUÇÃO 
  A obesidade é uma doença crônica de caráter multifatorial e potencialmente grave devido a sua associação 

com um conjunto de doenças metabólicas (PEREIRA et al., 2003). Tendo em vista sua gravidade e seu 
avanço rápido e progressivo, a obesidade passou a ser considerada um dos maiores problemas de saúde 
pública no mundo. Este trabalho teve como objetivo estabelecer a prevalência de sobrepeso e obesidade 
entre os pacientes atendidos nos ambulatórios de multi especialidades do Hospital Estadual de Bauru – SP. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo epidemiológico transversal que avaliou 203 pacientes de 14 a 83 anos de idade. A 
coleta de dados se deu através de questionários e medidas antropométricas (peso, altura e circunferência 
abdominal). A divisão entre peso adequado, sobrepeso e obesidade se fez pelo IMC (Índice de Massa Cor-
poral = peso: altura²), tendo como valor de corte IMC >25 para sobrepeso e >30 para obesos. Para medidas 
de circunferência abdominal foi considerado o valor de >88cm para mulheres e >102cm para homens. Esse 
trabalho foi aprovado pela Comissão Científica FAMESP, n° 005.18 e pelo CEP da UNILAGO, nº 2.642.427. 
 

DISCUSSÕES 
 Foram Identificados 58 indivíduos obesos e 91 em situação de sobrepeso. Enquanto 75% das mulheres 

apresentavam IMC acima de 25kg/m², apenas 60% reconheciam estar acima do peso. Nos homens 71% 
apresentavam-se acima do peso, porém apenas 34% se considerava acima do peso esperado. Verificou-se 
que a maior prevalência de obesidade foi constatada entre mulheres, na faixa etária dos 30 aos 60 anos. A 
circunferência abdominal mostrou-se associada a obesidade em homens, em mulheres a gordura abdominal 
foi distribuída inclusive entre os entre os IMC mais baixos. A relação de pratica regular de exercício físico e 
IMC mais baixos foi observada na população masculina. 60% dos homens com peso adequado afirmaram 
realizar exercício físico regularmente (2 vezes na semana). Na população feminina não foi possível tal com-
paração pois a porcentagem de sedentárias foi elevada em todos os IMC. A renda não mostrou-se uma 
variável significativa nesse trabalho visto que todos os entrevistados encontravam-se na mesma classe 
social.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se nesse estudo que a população desconhece os riscos do sobrepeso e da obesidade, evidenci-
ando a necessidade de implementar campanhas e programas governamentais com intuito de conscientizar 
e informar a população dos riscos potencialmente graves associados ao excesso de peso. Para assim, surtir 
um real impacto na diminuição do sobrepeso e da obesidade e na incidência e prevalência de doenças po-
tencialmente letais.  
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RESUMO 
Os jalecos brancos são um equipamento de proteção pessoal de uso recorrente. Trata-se de um estudo quantitativo, 
transversal e exploratório, com coleta de Swab e um perfil de contaminação do punho dos jalecos de 40 discentes. Os 
dados analisados em Excel demonstraram predomínio cocos Gram positivos. Conclui-se que há necessidade de cons-
cientização dos estudantes quanto as boas práticas em armazenamento e lavagem dos jalecos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: contaminação; jalecos; biossegurança. 
 

INTRODUÇÃO 
O uso de jaleco como equipamento de proteção individual é bem disseminado entre os profissionais de 
saúde. Frente a isso, esse estudo visa qualificar a microflora presentes nos jalecos dos estudantes e traçar 
perfil de utilização dos mesmos. 
 

METODOLOGIA 
Estudo quantitativo, transversal e exploratório, realizado com 40 estudantes de medicina da UNILAGO que 
cursam do 1o ao 4o semestre. O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa. As amostras foram 
coletadas a partir de Swab estéril e classificadas pela coloração de Gram. Os dados foram tabelados e ana-
lisados com Excel. Esse trabalho foi aprovado pelo CAAE: 08760619.2.000.5489. 
 

DISCUSSÕES 
Os jalecos são indispensáveis para proteção dos profissionais devido a manipulação de materiais biológi-
cos. Sua utilização equivocada promove sua contaminação e disseminação de microrganismos, tornando-se 
assim o principal veículo de Infecções relacionadas a Saúde (IRAS). Esse cenário se amplifica quando 
transporte incorreto, uso em locais públicos e hábitos equivocados no modo de lavagem. O estudo vai de 
encontro com a literatura demostrando a importância da discussão e a necessidade de estratégias que vi-
sam reduzir o impacto das IRAS na saúde pública.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Houve predomínio cocos Gram positivos e 77,5% dos entrevistados lavam os jalecos separadamente, 55% 
usam produtos desinfetantes. 47,5% tem o hábito de passar o jaleco e apenas 2,5% fazem o transporte dos 
jalecos em sacolas. Conclui-se que há necessidade de conscientização dos estudantes quanto as boas 
práticas em armazenamento e lavagem dos jalecos. 
 

REFERÊNCIAS 
SCHEIDT, K. L. S. et al. O Práticas de utilização e perfil de contaminação microbiológica de jalecos em es-
cola médica. Revista Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, 48 (5): p. 467-77, 2005. 



 

OS NEUROESTEROIDES COMO BIOMARCADORES DA NEUROGÊNESE 
 
RODRIGUES, Carolina Magalhães Britto; ROBERTO, Gabriel Antônio. Discente do Curso de Me-
dicina – UNILAGO 
 
MADLUM, Renato. Docente do Curso de Medicina – UNILAGO 
 
 

RESUMO 
Neuroesteroides são hormônios sintetizados por células cerebrais atuantes durante o neurodesenvolvimento. Entretan-
to, processos psicopatológicos como esquizofrenia, epilepsia, depressão, transtornos alimentares, comportamento 
agressivo, Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outros, podem ocorrer por interferência dessas substâncias, 
através de complexas interações entre esses esteroides neuroativos e fatores ambientais. Assim, a complexa interação 
entre esses esteroides neuroativos com fatores ambientais, genéticos e o neurodesenvolvimento em crianças e adoles-
centes, indubitavelmente, possuem correlação intrínseca na apresentação clínica dessas fisiopatologias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: neuroesteroides, neurogênese, distúrbios neurológicos.  
 

INTRODUÇÃO 
Evidências crescentes demonstram a participação crítica dos neuroesteróides, desde os estágios iniciais do 
desenvolvimento cerebral até a adolescência. A fisiopatologia de distúrbios em crianças e adolescentes, 
incluindo esquizofrenia, comportamento agressivo, depressão, autismo, transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH), como também, funções neurotróficas e neuroprotetoras podem ocorrer por interfe-
rência dessas substâncias, através de complexas interações entre esses esteroides neuroativos e fatores 
ambientais. Devido sua origem a partir do colesterol, os neuroesteróides assemelham-se aos hormônios 
produzidos em fontes endócrinas como a progesterona, allopregnanolona (ALLO), pregnenolona, dehidrepi-
androsterona (DHEA) e ésteres de sulfato, tornando o cérebro, um órgão esteroidogênico. As concentra-
ções desses esteroides variam de acordo com a idade (MELCANGI et al., 2003; MICZEK et al., 2003). Nes-
ta revisão, destacamos o envolvimento de neuroesteróides no desenvolvimento do SNC e de transtornos 
mentais em crianças e adolescentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

METODOLOGIA 
Estudo sistemático baseado na revisão de periódicos extraídos da Base de Dados PubMed empregando-se 
os termos allopregnanolona, placenta, neuroesteroides, tendo como critério de inclusão a relevância clínica 
descrita na literatura. 

 
DISCUSSÕES 

Os neuroesteróides desempenham um papel significativo no neurodesenvolvimento e estão envolvidos em 
uma variedade de processos psicopatológicos. São críticos nos estágios iniciais do desenvolvimento 
humano. Nessa perspectiva, níveis fisiológicos adequados protegem o sistema neural em desenvolvimento 
de insultos e contribuem para a regulação do cérebro. Além disso, podem ser usados como opção terapêu-
tica, a fim de aliviar os sintomas de uma variedade de distúrbios em crianças e adolescentes, incluindo, o 
tratamento da esquizofrenia, depressão, distúrbios alimentares, comportamento agressivo e TDAH (Lipska, 
2004; Marx et al., 2006). Embora, estudos experimentais ainda estejam a nível laboratorial, já se conhece a 
complexa interação entre neuroesteróides, neurodesenvolvimento, fatores ambientais, genética e transtor-
nos mentais em crianças e adolescentes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os neuroesteróides possuem papel importante no desenvolvimento do sistema nervoso central e na gênese 
de transtornos mentais, sobretudo no sexo feminino e nos adolescentes mais velhos. Portanto, a busca por 
novos biomarcadores placentários ou cerebrais poderão ser a resposta para o tratamento ainda no período 
fetal baseados em suplementação hormonal. 
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RESUMO 
O tromboembolismo venoso é uma patologia potencialmente fatal que pode complicar a recuperação de pacientes em 
pós-operatório, especialmente submetidos a procedimentos cirúrgicos de grande porte. A trombose venosa profunda 
(TVP) e a embolia pulmonar (EP) são complicações pós-operatórias reconhecidamente difíceis de diagnosticar, e o 
tratamento quando iniciado de forma tardia pode não eficaz. A profilaxia baseada nos fatores de risco é a melhor estra-
tégia, além de reduzir morbimortalidade, reduz os custos hospitalares. O paciente deve ser analisado e de acordo com 
seu risco, a profilaxia farmacológica e /ou mecânica deve ser instituída. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fatores de risco TPV, pós-operatório e trombose venosa profunda. 
 

INTRODUÇÃO 
A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença caracterizada pela formação de trombos, de forma oclu-
siva ou não, em veias do sistema venoso profundo. O mecanismo responsável pela transformação do san-
gue fluido em uma massa gelatinosa, que em condições fisiológicas protege os indivíduos dos processos 
hemorrágicos, porém, quando em pós-operatórios, pode causar obstruções pela condição de recuperação 
do paciente, como também pela junção fatorial de hipercoagulabilidade, estase e lesão endotelial. As com-
plicações decorrentes de tromboembolismo levam a problemas pós-operatórios graves, com altos índices 
de morbidade e mortalidade, principalmente em pacientes idosos com afecções que exigem imobilizações 
demoradas e naqueles com fatores de alto risco para surgimento de processos embólicos (OKUHARA et al., 
2015). Desta forma, através de um comparativo será apresentado os métodos profiláticos de melhor resolu-
bilidade perante pacientes com fatores de risco em pós-operatórios. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura. Os critérios de inclusão foram artigos de pesquisa 
que abrangem a profilaxia de trombose venosa profunda em pós-operatórios de modo geral. 
 

DISCUSSÕES 
O tromboembolismo venoso é uma enfermidade de alta gravidade que pode complicar a recuperação de 
pacientes hospitalizados pós-cirurgias. A trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP) são as 
principais complicações trombóticas. É necessário a profilaxia de acordo com os fatores de risco, como 
idade, grau de mobilidade e presença ou ausência de comorbidades, sendo esta a melhor estratégia para 
diminuir morbidade e mortalidade (NACIF; GAZONI, 2005). A ausência de profilaxia para TVP aumenta de 
10 a 40% em pacientes clínicos e cirúrgico. Além de representar 40 a 60% de risco após cirurgia ortopédica 
(MEKLER; FONSECA, 2019). Dessa forma, a prática de medidas profilática terapêuticas e não terapêuticas 
constitui uma maneira muito eficaz de prevenir danos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A profilaxia da TVP e da embolia pulmonar baseia-se em métodos físicos e/ou farmacológicos com o objeti-
vo de impedir, ou pelo menos, diminuir a chance de um paciente desenvolver TVP em situação de risco. Em 
virtude destes riscos serem altos, em alguns pacientes operados e ainda pelo caráter clinicamente silencio-
so da TVP, em pelo menos metade dos casos, a prevenção desta complicação pós-operatória atualmente 
se impõe. O método profilático ideal é o que oferecer simplicidade, segurança e eficácia, aplicável a todos 
os pacientes com risco de TVP. 
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RESUMO 
Por meio do método qualitativo, o presente estudo buscou avaliar o conhecimento da equipe da Unidade Básica de 
Saúde Aeroporto, Mirassol-SP sobre parada e reanimação cardiopulmonar. As informações obtidas para análise foram 
decorrentes a submissão ao comitê de ética, o que permitiu a aplicação do questionário pré-teste, a realização do trei-
namento sobre reconhecimento de parada e protocolos de atuação frente a essa condição para os participantes, e ao 
final, o pós teste foi aplicado, possibilitando assim a análise dos dados obtidos.   
 
PALAVRAS-CHAVE: parada cardiopulmonar, ressuscitação, conhecimento.  
 

INTRODUÇÃO 
A parada cardiopulmonar é uma condição grave que coloca em risco à vida. Pode ocorrer em qualquer am-
biente, o que faz necessário o conhecimento teórico para o reconhecimento da condição e das técnicas de 
ressuscitação cardiopulmonar pelos profissionais de saúde, a fim de diminuir as consequências oriundas 
dessa. É necessário agir com rapidez e eficiência, além do conhecimento dos protocolos a serem seguidos, 
por isso é importante que os profissionais da equipe sejam treinados para conduzir de forma precisa a res-
suscitação cardiopulmonar (SILVA; HOLANDA, 2011).  Sabe-se que as ações realizadas durante os minu-
tos iniciais de atendimento a vítima são críticas em relação ao prognóstico (GONZALEZ et al, 2013). Assim, 
entende- se a importância de toda a equipe de funcionários conhecer o protocolo de ressuscitação cardio-
pulmonar e saber aplicá-lo (SILVA; HOLANDA, 2011), por isso é necessário analisar o conhecimento teórico 
desses em PCR e a partir disso intervir para garantir a melhor atuação. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo transversal, a partir de informações obtidas sobre PCR na equipe da UBS Aeroporto, 
em Mirassol- SP. Foram incluídos no estudo seis funcionários que concordaram em participar. Esses foram 
esclarecidos quanto aos objetivos e a metodologia da pesquisa, mediante assinatura do Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido, foram instruídos a preencherem o questionário com questões sobre PCR e o 
atendimento inicial a essa, o qual foi aplicado duas vezes, pré e pós teste. Entre as aplicações os funcioná-
rios receberam um treinamento de reconhecimento de PCR e atuação de RCP. Os resultados foram avalia-
dos qualitativamente. Esse trabalho foi aprovado pelo CEP da UNILAGO, nº 2.642.427. 
                    

DISCUSSÕES 
Antes da realização do treinamento, apenas 16,7% dos participantes respondeu corretamente sobre o con-
ceito de parada cardiorrespiratória, já no pós-teste, todos os participantes responderam corretamente. Sobre 
a atitude que deveriam tomar ao encontrar uma vítima inconsciente 100% dos participantes não souberam 
responderem, contudo após o treinamento 83,4% dos profissionais responderam que deveriam tocar ou 
sacudir a vítima levemente. Em relação a profundidade das compressões torácicas, antes da realização do 
treinamento apenas 33,4% dos profissionais responderam que é necessário comprimir 5 cm, no pós-teste, 
todos responderam que a profundidade necessária é 5 cm. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Assim, conclui-se a importância desse estudo em formar profissionais preparados para atuar em casos de 
PCR. Além disso, são necessários treinamentos permanentes com foco nas questões abordadas com me-
nor assertividade, visto que sugere um índice de conhecimento baixo pelos profissionais e o domínio desses 
conhecimentos garante maior eficácia frente a situações de PCR.  
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RESUMO 
A hipertensão intracraniana idiopática (HII) também conhecido como Pseudotumor Cerebral ocorre devido à elevação 
dos níveis pressóricos ao redor do SNC resultante de causa desconhecida. Sua prevalência atinge mulheres jovens em 
período gestacional ou em idade fértil, entretanto, crianças, homens e adultos mais velhos representam menor taxa de 
incidência. Com patogênese não elucidada totalmente, os sintomas incluem cefaleia pulsátil holocraniana, perda visual, 
diplopia e dores cervicais irradiada para região interescapulovertebral, demonstrando apresentação clínica altamente 
variável. Embora estudos se esforçam para obter melhor entendimento da doença, conhecer os aspectos clínicos são, 
sem dúvida, a principal ferramenta utilizada para orientar no tratamento. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é 
descrever a apresentação clínica da HII a partir de revisão bibliográfica.   
 
PALAVRAS-CHAVE: hipertensão intracraniana idiopática, papiledema, pseudotumor cerebral 
 

INTRODUÇÃO 
Evidências clínicas da hipertensão intracraniana idiopática são descritas na literatura há mais de 100 anos, 
e ainda na atualidade sua etiologia permanece obscura, entretanto, os sinais e sintomas já são bem defini-
dos. A cefaleia holocraniana pulsátil, é o fator clínico mais comum. A variabilidade clínica dessa desordem 
pode resultar em importante atraso diagnóstico e levar à substancial morbidade visual. Os sintomas visuais 
são comuns em portadores com HII devido ao achado clínico de papiledema simétrico bilateral. De fato, o 
tratamento imediato não deve ser negligenciado, pois pode cursar com evolução para perda progressiva do 
campo visual e atrofia óptica, além de defeitos nasais com rinorréia liquórica demonstrando sinais de prog-
nóstico ruim. Os principais objetivos do tratamento são o alívio dos sintomas e a preservação da visão. De-
vido sua demonstração clínica inespecífica a HII foi apelidada pelos catedráticos como Pseudotumor cere-
bral (WALL, 1991; MARKEY ET AL, 2016). 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho atribui estudo baseado na pesquisa de publicações extraídas da Base de Dados Pub-
Med empregando-se os termos “Hipertensão Intracraniana Idiopática” “Papiledema” “Pseudotumor cerebral” 
“cefaleia”, tendo como critério de inclusão os métodos diagnósticos e de tratamento inclusos na literatura. 

 
DISCUSSÕES 

O principal objetivo da terapia é o alívio dos sintomas mantendo integridade da visão, especialmente naque-
les relacionados à cefaleia súbita. A abordagem terapêutica se dá através do uso de acetazolamida e o 
diagnóstico é determinado através da abordagem clínica com observação de sinais e sintomas, somados à 
exame físico como a perimetria. Nos casos de comprometimento severo, o tratamento cirúrgico emergencial 
é indicado, a fim de recuperar danos ainda em estágios reversíveis. A ressonância magnética é utilizada 
com a finalidade de exame complementar. Após fechar diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado em cará-
ter emergencial e um profissional deve acompanhar a retomada dos sinais clínicos à normalidade junto a 
infusão medicamentosa. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A HII deve ser abordada no âmbito de emergência médica, necessitando de intervenção rápida, a fim de 
evitar sequelas neurológicas e oftálmicas. Seu diagnóstico se dá exclusivamente através de investigação 
clínica somado à exames de imagem. O perfil epidemiológico também pode ser utilizado como ferramenta e 
contribuir na avaliação, uma vez que, esta doença apresenta sinais e sintomas inespecíficos. Assim, com-
preender os processos fisiopatológicos subjacentes na HII, sem dúvida, atribui maior eficiência à abordagem 
no tratamento e reduz o risco em tornar os danos irreversíveis.  
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RESUMO 
O número de pessoas com idade de 60 anos ou mais continua aumentando gradativamente.  Desse âmbito, estão as 
doenças crônicas não transmissíveis como as doenças cardíacas e suas comorbidades. Sendo assim, este trabalho 
teve como objetivo descrever o perfil dos idosos cadastrados na Pesquisa Nacional de Saúde – Módulo de Doenças 
Crônicas - colesterol, doenças cardiovasculares (DCV) que referiram ter diagnostico medico de doença cardíaca. Assim, 
observou-se que a maiores são homens acima de 75 anos e sedentários. Por conseguinte, seria adequado implementar 
políticas de incentivos para tais práticas. 
 
Palavras chave: doença cardíaca. idosos. comorbidades. 
 

INTRODUÇÃO 
As doenças crônicas não transmissíveis estão presentes na vida de inúmeros brasileiros, principalmente na 
população idosa. As doenças cardíacas ganham destaque nesse meio juntamente com seus fatores de 
risco e comorbidades associadas. Descrever o perfil dos idosos portadores de doenças cardíacas no Brasil, 
analisar os fatores relacionados à essas doenças, como as cirurgias de ponte de safena, colocação de 
stent, angioplastia, complicações e limitações, adesão ao tratamento, dieta e atividade física.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo transversal de base populacional, utilizando dados oriundos da Pesquisa Nacional 
de Saúde – Módulo de Doenças Crônicas - colesterol, doenças cardiovasculares (DCV), acidente vascular 
cerebral (AVC) e asma, disponibilizados no site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saú-
de (DATASUS).  A amostra foi constituída de idosos que referiram ter diagnóstico médico de doença cardía-
ca.  
 

DISCUSSÕES 
Houve prevalência de homens acima de 75 anos, sem instrução ou fundamental incompleto. Quanto aos 
fatores associados às doenças cardíacas observou-se que 12,2 % dos pacientes referiram limitação das 
atividades e 27,3% referiram ter realizado cirurgia de ponte de safena ou colocação de stent ou angioplas-
tia. As complicações mais frequentes foram o infarto, seguido de insuficiência cardíaca. Quanto a análise de 
práticas recomendadas para tratamento, 8,37% dos idosos referiram tomar medicamento e 6,4% afirmaram 
fazer dieta adequada. Contudo, 8,08% dos entrevistados não mantêm rotina de atividades físicas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dessa forma, verificamos que o perfil dos portadores de cardiopatias são idosos em sua maioria sedentários 
que já realizaram algum tratamento invasivo e seguem com o uso de medicações. A rotina de atividade 
física não está presente na maioria dos idosos acometidos, mostrando uma necessidade de implementação 
de políticas públicas que incentivem tais práticas integradas ao tratamento das doenças cardíacas. 
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RESUMO 
Este trabalho foi construído a partir de um estudo com portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e/ou diabetes 
mellitus (DM) cadastrados no Sistema de Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos do Ministério da Saúde (HI-
PERDIA). Seus objetivos são apresentar o perfil epidemiológico de idosos hipertensos e diabéticos. Utilizou-se o méto-
do epidemiológico em estudo descritivo/retrospectivo, com dados sobre perfil, fatores de risco, hábitos de vida e compli-
cações, considerando uma amostra de 597.789 registros. Encontrou-se, em sua maioria, prevalência de hipertensão no 
sexo feminino; predomínio de diabéticos e hipertensos entre 60 e 64 anos; quanto a fatores de risco, preponderância do 
sedentarismo, sobrepeso e tabagismo. Conclui-se que a hipertensão e diabetes mellitus é mais prevalente no sexo 
feminino e, quando associadas, são fatores de risco para outras complicações.  
 
PALAVRAS-CHAVE: hiperdia, hipertensão, diabetes, idosos. 
 

INTRODUÇÃO 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e/ou diabetes mellitus (DM) são fatores de risco para doenças cardi-
ovasculares com alta prevalência na população brasileira e constituem importantes problemas de saúde 
pública, visto que as taxas de pacientes que aderem ao tratamento adequado não estão dentro do esperado 
(MACINKO et al., 2018). Desse modo, este trabalho tem como objetivo descrever o perfil de hipertensos e 
diabéticos idosos acima de 60 anos cadastrados no Sistema de Acompanhamento de Hipertensos e Diabé-
ticos do Ministério da Saúde (HIPERDIA) no estado de São Paulo, entre os anos de 2003 a 2013.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo transversal descritivo/retrospectivo de base populacional, no qual foram utilizados 
dados secundários sobre informações de pacientes idosos registrados no HIPERDIA e disponibilizados no 
site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram avaliados 597.789 
registros de idosos hipertensos e/ou diabéticos, no período de 2003 a 2013. As variáveis analisadas incluí-
ram perfil epidemiológico, fatores de risco associados, hábitos de vida e complicações. Os resultados foram 
tabulados no software Microsoft Office Excel e avaliados descritivamente. 
 

DISCUSSÃO 
Observou-se predomínio de hipertensão (365.968), especialmente no sexo feminino (216.467). Houve pre-
valência de diabéticos e hipertensos na faixa etária entre 60 e 64 anos. Quanto aos fatores de risco, obser-
varam-se que 54% dos pacientes com as duas condições referiam uma vida sedentária, 50% estavam com 
sobrepeso e 13% eram tabagistas. As complicações crônicas foram vistas mais frequentes nos pacientes 
hipertensos e diabéticos, 11% apresentavam outras cardiopatias e 9% apresentavam histórico de AVE.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
HAS é mais prevalente que DM em idosos e se manifesta comumente no sexo feminino. Além disso, a pre-
sença de HAS associada à DM é um fator de risco para complicações crônicas. Portanto, ações efetivas na 
atenção primária do sistema de saúde podem reduzir a prevalência destas doenças e, o incentivo por meio 
de políticas públicas ao tratamento adequado pode diminuir os índices de complicações secundárias.  
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RESUMO 
Foi descrito nesse trabalho as principais alterações da sétima classificação TNM para a nova edição. Seus 
componentes são importantes na prescrição de diagnósticos mais concisos e auxiliam em uma sobrevida de futuros 
tratamentos.   
 
PALAVRAS-CHAVE: tnm, tumores, tratamento, sobrevida. 
 

INTRODUÇÃO 
A classificação do estadiamento do câncer caracteriza a extensão anatômica dos tumores em 3 componen-
tes: tumor primário (T), status nodal para metástase (N) e metástase nos órgãos distantes (M). Baseado nas 
análises prognósticas, nos resultados da prática clínica e nas taxas de sobrevida, a Associação Internacio-
nal para o Estudo do Câncer de Pulmão (IASLC) propôs uma revisão do estadiamento do câncer de pul-
mão. Essa revisão tem como objetivo aprimorar as análises diagnósticas, bem como promover um adequa-
do manejo do tratamento (HATTORI et al., 2019).  

 
METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste artigo foi a revisão bibliográfica de 10 artigos que abordam a oitava edição 
TNM lançada em 2017, pesquisando nas principais bases de dados, PubMed e Scielo. As palavras 
utilizadas para tal foram: “new lung cancer staging” e “eighth edition of lung cancer stanging”. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A IASLC recomendou alterações no componente T, sendo elas: a subclassificação de T1 em T1a: tumor de 
1 cm ou menos; T1b: tumor maior que 1 cm e menor que 2 cm; e T1c: tumor maior que 2 cm e menor que 3 
cm. Alèm disso,T2 em T2a, tumor maior que 3 cm e menor que 4 cm; e T2b: tumor maior que 4 cm e menor 
que  5 cm. Tumores maiores do que 5 cm e menores do que 7cm foram reclassificados em T3; os maiores 
de 7 cm em maior dimensão reclassificados como T4. Houve a introdução do brônquio principal como 
descritor T2, independente da distância da carina, mas sem invasão dessa. O agrupamento de atelectasias 
e pneumonites como descritores de T2, a reclassificação da invasão do diafragma como descritor T4 e a 
invasão da pleura mediastinal foi excluída como descritor T. Quanto ao estadiamento nodal, na nova 
classificação permanece o uso dos descritores cN/pN e as análises adicionais sugerem que a combinação 
da localização dos nós metastáticos, nN (estação única versus estações múltiplas) e ausência versus 
presença de metástase de pulo como pN0, pN1a, pN1b, pN2a1, pN2a2 e pN2b podem fornecer um 
prognóstico mais preciso e as definições anatômicas devem caracterizar o envolvimento regional dos 
linfonodos no câncer de pulmão. Com relação ao estadiamento N patológico, a classificação de N foi 
dividida em N1 em uma única estação (N1a) ou N1 em várias estações (N1b); N2 em uma única estação 
sem envolvimento de N1 (desconsiderar metástase, N2a1) ou N2 em uma única estação com envolvimento 
de N1 (N2a2) e N2 em várias estações (N2b). Acerca do componente M, manteve-se o uso da categoria 
M1a para: derrame pleural/pericárdio (a), nódulos tumorais contralaterais/bilaterais (b), nódulos 
pleurais/pericárdicos (c) e várias descritores M1a (d). Além disso, deve-se reclassificar a categoria M1b nos 
casos em que há uma única lesão metastática em um único local de órgão, como por exemplo: cérebro (a), 
fígado (b), osso (c), linfonodo/pele/peritônio (d), e glândula adrenal (e). Por último, foi introduzido a categoria 
M1c, em que (a) representa pacientes com múltiplas lesões em um único órgão ou (b) pacientes com 
múltiplas lesões em múltiplos órgãos (HATTORI et al., 2019). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a importância da nova revisão de estadiamento TNM na classificação dos cânceres, objetiva 
indicar diagnósticos mais precisos e melhorar as estratégias terapêuticas.  
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RESUMO 

A obesidade é um problema de saúde pública cuja incidência eleva-se. Dessa forma, a cirurgia bariátrica se torna uma 
opção pertinente aqueles pacientes que apresentam índice de massa corporal (IMC). As operações realizadas em paci-
entes obesos mórbidos são definidas como sendo de alto risco para o desenvolvimento de tromboembolismo venoso 
(TEV). É recomendado que a profilaxia tenha início assim que houver risco de desenvolvimento de TVP. É valido ressal-
tar que além da obesidade e da cirurgia bariátrica, existem outros fatores de risco que também podem estar relaciona-
dos às complicações e devem ser levados em consideração quanto à decisão de profilaxia química e mecânica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cirurgia bariátrica, profilaxia, TVP, TEV. 
 

INTRODUÇÃO 
A obesidade é um problema de saúde pública cuja incidência eleva-se. Há um aumento no risco da mortali-
dade e uma redução na expectativa de vida, em relação ao restante da população. Dessa forma, a cirurgia 
bariátrica se torna uma opção pertinente aqueles pacientes que apresentam IMC > 40kg/m2 ou IMC > 
35kg/m2 na presença de comorbidades ocasionadas ou agravadas pela obesidade, com pelo menos dois 
anos de evolução. As operações realizadas são definidas como de alto risco para o desenvolvimento de 
TEV. Esse evento envolve a associação de duas condições clínicas, a trombose venosa profunda (TVP) e o 
tromboembolismo pulmonar (TEP) (GOSLAN et al., 2018). 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo é uma revisão da literatura. Para tanto, utilizou-se legislação pertinente, bem como traba-
lhos científicos divulgados nas bases de dados SciELO e PubMed. 
 

DISCUSSÕES 
É recomendado que a profilaxia tenha início assim que houver risco de desenvolvimento de TVP, ou seja, 
no primeiro dia de internação. Estendendo-se 15 dias após alta. Os métodos mais seguros são: Profilaxia 
Mecânica: De extrema importância pós-cirúrgica. São eficazes e o risco de morbidade é baixo. A contenção 
mecânica (meias elásticas), contração passiva dos membros inferiores (sistemas pneumáticos intermiten-
tes) e a deambulação precoce, preferivelmente no mesmo dia da operação. Profilaxia Química: é funda-
mental e deve estar associada com a mecânica. Essa é baseada no uso de heparinas de baixo peso mole-
cular (HBPM) e de heparina não fracionada (HNF): HBPM – Enoxaparina 30-40mg (SC), divididos em 1 a 2 
aplicações/dia por 15 dias. HNF - 10.000 a 15.000 UI/dia divididas em 2 ou 3 aplicações SC por 15 dias. 
Existe também a possibilidade de associação de Fondaparinux (5mg/dia) com Enoxaparina (80mg/dia), 
havendo melhor controle dos níveis de anti-Xa. Profilaxia invasiva: é o filtro de veia cava, reservado aos 
pacientes com alto risco de TEV, homem, histórico de TEV e TEP, aos portadores de trombofilias e o IMC 
>60 Kg/m2. É valido ressaltar que além da obesidade e da cirurgia bariátrica, existem outros fatores de risco 
que também podem estar relacionados às complicações e devem ser levados em consideração quanto à 
escolha da profilaxia (KRÜGER et al., 2012). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As complicações tromboembólicas no pós-operatório de cirurgia bariátrica são eventos potencialmente fa-
tais, sendo a profilaxia a melhor conduta. Ademais, tornou-se um desafio para oferecer um suporte intensivo 
nos pacientes que necessitam, devido ao aumento na indicação de cirurgia bariátrica, então conhecer as 
particularidades desses pacientes torna-se condição indispensável para o manuseio clinico. 
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RESUMO 

Um grande número de variações no arco da aorta é descrito na literatura. No período embrionário, má formações nos 
ramos aórticos podem resultar em variações anatômicas. Nas disposições arteriais encontradas, aquela de maior inci-
dência é a origem de três ramos no arco aórtico sendo constituída pelo tronco braqueocefálico, artéria carótida comum 
esquerda e artéria subclávia esquerda. Com isso, a partir das possibilidades, outra variação de importância clínica e 
com alta relevância na literatura é a denominada “arco bovino” com a presença de dois ramos no arco aórtico, a artéria 
subclávia esquerda e o tronco braqueocefálico originando ambas as artérias carótidas comuns. Outras variações foram 
discutidas a partir da incidência na literatura sendo relevantes para o conhecimento clínico e anatômico. Para tal, este 
trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sistemática das literaturas sobre essas possíveis variações encontra-
das nos ramos do arco aórtico. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Arco aórtico; Padrão de ramificação; Variação; Anatomia do arco aórtico. 
 

INTRODUÇÃO 
Estudos de Yuan (2016), a ramificação do arco aórtico foi indicada em 1270 (98,7%) casos, sendo que a 
presença de 2 vasos é encontrada com uma porcentagem de (0,1%), a presença de 3 vasos com uma taxa 
de 236 (18,6%), 4 vasos correspondendo à 1011 (79,7%) taxa mais comum observada e com 5 vasos é 
observado uma porcentagem de (1,7%) nesse padrão de ramificação de arco (Yuan, 2016). Um padrão de 
ramo aórtico de 4 vasos com uma sequência de tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, 
artéria vertebral esquerda e artéria subclávia esquerda foi o padrão mais comum de ramificação em arco de 
4 vasos representando 84,8% dos casos (YUAN, 2016). 

 
METODOLOGIA 

Realizado revisão analítica e retrospectiva da literatura com base de dados da PubMed a partir do ano de 
2007. O estudo busca dados das possíveis variações encontradas nos ramos do arco aórtico. A partir disso, 
serão analisados posteriormente, exames de imagens coletados da Clínica Médica Atique Gabriel, São José 
do Rio Preto, SP com o intuito de reafirmar ou introduzir novos resultados às possíveis variações anatômi-
cas encontradas no arco da aorta. 
 

FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS 
A partir da análise de dados da literatura, contatou-se até o presente momento inúmeras variações nas ra-
mificações do arco aórtico. Devido ao aumento no número de doenças, intervenções cardíacas e procedi-
mentos cirúrgicos torácicos, esse achado é de extrema relevância, visto que o conhecimento sobre as vari-
ações anatômicas é um fator somatório na realização desses procedimentos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O trabalho apresentará como resultado as taxas de incidência na população geral das variações nos ramos 
do arco aórtico a partir de dados obtidos na literatura e pela comparação analítica de pacientes de São José 
do Rio Preto- SP. Com isso, determinar as variações anatômicas dos ramos aórticos de maior relevância. 
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RESUMO 
O Tronco Celíaco (TC) foi descrito pela primeira em 1756 por Haller sendo intitulado como “tripus Halleri”, que fazia 
menção na trifurcação clássica do mesmo, sendo ela: artéria gástrica esquerda (AGE), artéria hepática comum (AHC) e 
artéria esplênica (AS). Contudo, na atual realidade, o avanço tecnológico dos meio de obtenção de imagem e a maior 
gama de cirurgias e patologias que envolvem o TC, saber suas variações e ramificações se mostra cada vez mais rele-
vante em uma perspectiva da área médica. Em virtude disso, o presente estudo visa a identificação das ramificações e 
variações do TC por meio de exames de imagem (angiografia) tendo como base uma revisão dos artigos que aborda-
ram temas semelhantes ou relevantes para o atual trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tronco celíaco; variações; ramificações; angiografia. 
 

INTRODUÇÃO 
Em 1756, o TC foi descrito pela primeira vez por Haller, que identificou a trifurcação clássica do TC, que se 
dá pela presença da AHC, AS e AGE, estando nessa disposição da direita para a esquerda. Dessa forma, a 
partir desse ponto, foi possível estabelecer um padrão de prevalência anatômica do TC, assim como de 
suas ramificações. Fato esse que se tornou cada vez mais acessível em virtude do desenvolvimento e apri-
moramento dos exames de imagem para identificar os diferentes padrões que esse tronco e seus ramos 
podem adquirir. Assim, a identificação desses diferentes padrões se mostra cada vez mais importante para 
as práticas médicas, cirúrgicas e identificação das patologias que podem envolver os mesmos (HIATT, 
1994). 
 

METODOLOGIA 
O estudo será realizado em forma revisão literária de trabalhos relevantes para a identificação dos principais 
padrões anatômicos do TC e de suas ramificações. Como avaliação complementar serão utilizados exames 
de imagens de indivíduos brasileiros que apresentam ou não alguma alteração no segmento analisado em 
virtude de se estabelecer uma prevalência dos principais padrões anatômicos encontrados. Para tais fins, a 
coleta de imagens para avaliação será feita na Clínica Médica Atique Gabriel, São José do Rio Preto, SP. 
 

FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS 
Até o presente momento e com base nas revisões já realizadas, podemos identificar uma grande variedade 
de possibilidade anatômicas para uma único segmento, como o que envolve o TC, fato esse que realça a 
importância e relevância da identificação e determinação da prevalência dessas diversas possibilidades 
anatômicas de um segmento e seus ramos, pois, assim, torna-se mais exato o preparo para procedimentos 
cirúrgicos, bem como a identificação das diferentes patologias a que está sujeito. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O intuito deste trabalho é a determinação dos padrões anatômicos mais prevalentes nos pacientes atendi-
dos em uma clínica cardiovascular em São José do Rio Preto – SP em comparação com os dados obtidos a 
partir de uma revisão literária de trabalhos relevantes para a determinação dos principais padrões anatômi-
cos do TC e de suas ramificações. Dessa forma, determinar os principais padrões anatômicos encontrados 
do TC e de suas ramificações. 
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RESUMO 
As cefaleias são acometimentos muito comuns na população. Esse estudo teve por objetivo avaliar o grau de incapaci-
dade que as cefaleias causam no estudante de medicina nos diferentes períodos da graduação. Foi realizado a partir da 
aplicação de dois questionários, com objetivo de colher informações em relação a cefaleia e o grau de incapacidade 
causado por elas. Concluiu-se que a ocorrência das cefaleias é comum entre os estudantes de medicina e causam 
muitas vezes incapacidade a estes, é de extrema importância que seja feito um diagnóstico e um tratamento adequado 
permitindo melhor qualidade de vida e evitando complicações que podem advir deste quadro.  
 
PALAVRAS-CHAVE:. Cefaleia, cefaleia tensional, enxaqueca, estudantes de medicina. 
 

INTRODUÇÃO 
Os estudantes de medicina são uma população que tem qualidade de vida alterada por vários motivos e 
algumas afecções como cefaleia tensional e migrânea podem influenciar na diminuição da qualidade de 
vida desses indivíduos. As cefaleias são acometimentos muito comuns não só entre universitários, mas na 
população em geral, sendo o diagnóstico mais prevalente em clínicas de neurologia, o terceiro mais fre-
quente em ambulatórios gerais e a segunda maior causa de atendimento em serviços de emergência. Esse 
estudo teve por objetivo avaliar o grau de incapacidade que as cefaleias causam no estudante de medicina 
nos diferentes períodos da graduação e avaliar se há correlação entre a incapacidade e seu grau com o 
período cursado pelo estudante. 
 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado de modo descritivo prospectivo, quantitativo, a partir da aplicação de dois questioná-
rios, sendo um deles elaborado pelos pesquisadores (QLJ-1), e outro já existente, uma versão brasileira do 
questionário MIDAS. Os dados foram colhidos sem qualquer interferência do investigador principal e sem a 
identificação dos participantes. Os dados obtidos no questionário foram analisados estatisticamente pelo 
programa GraphPad InStat 3. Aprovado pelo CEP UNILAGO: parecer 2.009.349.  
 

DISCUSSÕES 
Os questionários foram aplicados a 240 alunos do curso de medicina, destes 31,6% eram do sexo masculi-
no e 68,4% do feminino. Dos entrevistados, 17,1% negaram cefaleia e 82,9% referiram apresentar cefaleia 
e destes 45,2%, se enquadraram nos critérios diagnósticos de migrânea. A partir do MIDAS, avaliou-se 162 
alunos que referiram cefaleia, destes, foi avaliado incapacidade mínima ou nenhuma (IN) em 32%, leve (IL) 
em 21,6%, moderada (IM) 24,7% e severa (IS) em 21,6%. Dos que apresentaram IN, 16 cursavam o 1° ano, 
11 o 2° ano, 5 o 3° ano, 16 o 4° ano, 4 o 5° ano e nenhum cursava o 6° ano. Dos que apresentaram IL, 11 
cursavam o 1° ano, 13 o 2°, nenhum o 3°, 8 o 4°, 2 o 5° e 1 o 6°. IM foi evidenciada em 19 alunos do 1° ano, 
7 o 2°, 3 o 3°, 8 o 4°, 1 o 5° e 2 o 6° ano. Dos que apresentaram IS, 11 cursavam o 1° ano, 11 o 2°, 2 o 3°, 6 
o 4°, 4 o 5° e 1 o 6° ano. A partir da relação estatística entre os graus de incapacidade e os anos cursados 
pelos alunos de medicina, de acordo com o valor de p=0.3883, pode-se concluir que os anos não estão 
estatisticamente associados ao comprometimento da migrânea. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A partir disso desse estudo observamos que a incapacidade se mantem equivalente em todos os períodos e 
por isso não está relacionado diretamente a eles, mas os estudantes apresentam um grau relevante de 
incapacidade devido as cefaleias e portanto é de extrema importância que seja feito um diagnóstico e um 
tratamento adequado para esses indivíduos visando evitar consequências e complicações que podem advir 
deste quadro.  
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RESUMO 
O óxido nítrico (NO) é uma molécula sinalizadora produzida no córtex por neurônios, astroglia e células endoteliais. 
Participa de diversas vias de sinalização e possui extrema importância nos processos neurobiológicos que ocorrem no 
corpo humano. Contudo, sua atividade depende do ambiente, tipos de células envolvidas e quantidade existente, sendo 
importante fator na fisiopatologia neural, podendo atuar como protetor, promovendo vasodilatação e inibição da agrega-
ção plaquetária, dependendo da sua ação potencializada. O presente trabalho procura investigar a atuação do óxido 
nítrico no Sistema Nervoso Central, sua formação, produção, distribuição e mecanismos celulares dos quais participa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Óxido nítrico, sistema nervoso, fisiopatologia 
 

INTRODUÇÃO 
O Óxido Nítrico (NO) é uma molécula envolvida em diversos mecanismos fisiopatológicos neurológicas co-
mo no Alzheimer, na epilepsia, na esquizofrenia, no autismo, na coreia de Huntington, estresse e até mes-
mo mudanças no padrão de sono e pode atuar com função protetora além da vasodilatação dependente do 
endotélio na plasticidade sináptica, em mecanismos de defesa do hospedeiro, memória e aprendizado; além 
de atuar como neurotransmissor (FLORA; ZILBERSTEIN, 2019). O presente projeto procura investigar a 
atuação do óxido nítrico no Sistema Nervoso Central correlacionando-o com mecanismos sinalizadores e 
reguladores normais e patológicos do tecido nervoso.  
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para esta revisão bibliográfica foi a pesquisa nas bases de dados online PubMed e 
Scielo. As palavras utilizadas para a busca foram: “nitric oxide and central nervous system”, “nitric oxide 
synthase” e “CNS nitric oxide production”. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O NO é uma molécula pequena e hidrofóbica com alta capacidade de difusão, o que permite respostas rá-
pidas e precisas. Age principalmente no hipocampo e cerebelo e sua síntese in vivo é realizada por meio de 
três isoenzimas: eNOS, nNOS e iNOS. A síntese e liberação de NO neuronal ocorre por meio de uma rea-
ção catalisada pela NOS, juntamente da modulação pré-sináptica. O NO nesse caso, quando atua na região 
CA1 do hipocampo, sincroniza toda a propagação da LTP e permite a formação de novas memórias 
(SCHULMAN, 1997; FLORA; ZILBERSTEIN, 2019). Quanto ao estresse, ele causa danos no nosso orga-
nismo, aumentando a produção de iNOS em astrócitos; assim há modificações neuronais e comportamen-
tais significantes em suas propriedades de membrana (BUSKILA, 2007). Já relacionado ao Alzheimer, estu-
dos demonstram que regiões ricas na produção de NO são resistentes à degeneração do sistema colinérgi-
co, enquanto a perda grave que ocorre se dá em regiões que não produzem óxido nítrico; o tornando uma 
molécula resistente a danos e protetivo de lesões (USUNOFF; ITZEV; ROFS, 2006).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Investigação da dinâmica do NO sistema nervoso central contribuem significativamente para a compreen-
são de diversos mecanismos fisiopatológicos neurais, principalmente àqueles associados ao hipocampo à 
produção de novos traços de memória, bem como aos fatores protetivos promovidos pelo NO nos proces-
sos neurodegenerativos, o que lança perspectiva para possíveis tratamentos.  
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RESUMO 

A anatomia dos vasos linfáticos apresenta poucos estudos diante da grande quantidade de variações anatômicas. Va-
sos microscópicos tem origem no interstício e tributam nas veias através de dois grandes vasos venosos: o ducto toráci-
co e o ducto linfático direito. O presente trabalho objetiva relatar, através de revisão bibliográfica, os padrões de tributa-
ção linfática no sistema venoso por meio do ducto torácico e do ducto linfático direito a fim de subsidiar a abordagem 
cirúrgica da região. Em 95% das observações a drenagem ocorre através da veia jugular interna esquerda, da veia 
subclávia esquerda ou do ângulo venoso esquerdo, predominando a drenagem do ducto torácico diretamente na veia 
jugular interna, em segundo no ângulo venoso esquerdo e em terceiro na veia subclávia esquerda. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Variações Anatômicas, sistema linfático, ducto torácico, anatomia. 
 

INTRODUÇÃO 
O sistema linfático compreende um sistema de drenagem de fluidos do interstício e ainda participa como 
integrante do sistema imunológico, auxiliando no processo de apresentação de antígenos. Durante sua 
formação embriológica, os vasos podem apresentar grande índice de variação de drenagem para o sistema 
venoso (BERGMAN, et al., 1988). Dessa forma o objetivo foi analisar a principal forma de drenagem, a qual 
ocorre por meio do ducto torácico e do ducto linfático direito, a fim de auxiliar a diminuir as complicações 
cirúrgicas, como fístulas quilosas após retirada de ramos linfáticos na região cervical.  
 

METODOLOGIA 
Análise de artigos e livros no período de 1988 a 2019, consultando as bases de dados PubMed e Scielo. 
Foram utilizadas como palavras-chave de busca “Lymphatic duct and thoracic duct anatomy”, “Lymphatic 
duct dreinage” e “Thoracic duct anatomy”.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O ducto torácico pode apresentar uma drenagem com terminação simples, drenando apenas para uma das 
veias na região cervical, bem como drenagem a partir de ramos múltiplos, que pelos estudos encontrados 
drenam em veias diferentes. Além disso, a drenagem pode ocorrer para a cadeia linfática cervical, aden-
trando o sistema venoso de forma indireta, pois serão formados novos ductos menores a partir dos linfono-
dos cervicais e estes irão drenar para as veias cervicais. O ducto torácico apresenta maior probabilidade de 
tributar na veia jugular interna esquerda, em aproximadamente 40% dos casos estudados. Em segundo 
lugar a drenagem mais encontrada foi para o ângulo venoso esquerdo e em terceiro para a veia subclávia 
esquerda, sendo que estas 3 veias correspondem a 95% de frequência encontrada para drenagem do ducto 
torácico (LOUZADA et al.2016; LANGFORD; DAUDIA; MALINS, 1999). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para orientação cirúrgica na região cervical prevenindo lesões iatrogênicas, o ducto torácico predominante-
mente tributa na veia jugular interna esquerda, pois dentro das variações anatômicas, 95% da drenagem 
ocorre através da veia jugular interna esquerda, da veia subclávia esquerda ou do ângulo venoso esquerdo. 
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RESUMO 

Os atuais modelos de ensino incluem estratégias flexíveis e dinâmicas de educação interativa inseridas no universo 
virtual, como nova realidade do processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo 
a elaboração de um Atlas Virtual de Anatomia Patológica Microscópica que subsidiará atividades práticas fora do ambi-
ente do laboratório convencional, atuando ferramenta para a prática do diagnóstico na formação médica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Patologia, medicina, materiais de ensino, ensino. 
 

INTRODUÇÃO 
  A atividade prática é imprescindível na formação médica e a utilização de mídias no ensino da Patologia 

constitui uma ferramenta nova, complementar ao método clássico de ensino. Modelos flexíveis e dinâmicos 
de educação interativa são reflexos do ensino atual e estão inseridos no universo virtual como nova realida-
de do processo de ensino-aprendizagem, tendo revelado favorável impacto no ensino e na relação profes-
sor-estudante (MELÉNDEZ-ALVAREZ, 2009). Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo a constru-
ção de um Atlas Virtual de Patologia como ferramenta de ensino extraclasse, onde o aluno poderá explorar 
a prática do diagnóstico histológico em Patologia Humana. 

 
METODOLOGIA 

Foram utilizadas 48 lâminas do acervo do Laboratório de Anatomia Patológica Microscópica da Unilago, 
contemplando lesões descritas nos protocolos histopatológicos clássicos. Isento de apreciação ética: CNS, 
Res. 510/2016, Art.1, Parágrafo Único - VII/VIII. As lâminas foram digitalizadas através do Scanner Olympus 
BX61VS do Laboratório de Microscopia e Microanálise da UNESP- IBILCE, e inseridas em formato padrão 
com diagnóstico-chave e breve descrição histopatológica (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2016) para apresenta-
ção a ser disponibilizada na Plataforma Unilago Cloud Services.   
 

DISCUSSÕES 
 A disponibilização de modelos interativos insere o ensino na nova realidade de estudo através de mídias 

digitais e vem sendo utilizados com êxito no ensino médico como importante suporte nas atividades práti-
cas. Observa-se no perfil do acadêmico de medicina a exploração dos recursos digitais para o aprendizado 
em diversas áreas do conhecimento. O emprego de tais recursos em metodologias ativas qualifica o ensino, 
formando profissionais hábeis, criativos e críticos (SALVADOR et al., 2017). O desenvolvimento da educa-
ção virtual resulta em igual ou maior efetividade no processo de ensino quando comparado a metodologias 
exclusivamente tradicionais, pois garantem a compreensão não só do conteúdo específico, como também 
no manejo da informação e na satisfação e interesse dos estudantes em explorar seus recursos.  

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A exploração do Atlas de Virtual de Patologia traz para o ambiente de ensino uma perspectiva dinâmica que 
complementa a prática do laboratório. Vivenciado o estudo prático no Laboratório, a experiência de contato 
com o acervo poderá ser repetida em outros ambientes de estudo, aproximando o aluno do conteúdo da 
disciplina de Patologia e oferecendo subsídios para estudo extraclasse.  
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RESUMO  
O claustro - claustrum - é uma fina camada de substância cinzenta localizada entre cápsulas externas e extremas do 
núcleo lentiforme. Apesar de reconhecida morfologicamente na anatomia seccional e no diagnóstico por imagem, as 
funções do claurstro ainda não foram plenamente determinadas. Dessa forma, o presente estudo procura investigar, à 
partir da literatura, os avanços acerca do conhecimento da anatomia e função do claustro, bem como identificar sua 
possível integração com estruturas corticais e subcorticais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Claustro, gânglios da base, córtex cerebral, anatomia. 
 

INTRODUÇÃO 
O claustro representa uma delgada camada de substância cinzenta rofunda ao cortex insular, 
compreendeida entre a cápsla eexterna e exterma da substância branca. É largamente composto por 
neurônios excitatórios claustrocorticais com interneuronios GABAérgicos, representando entre 10% e15% 
dos neurônios, integrando muitas classes de neurônios inibitórios no claustro (BROWN et al., 2017).  Apesar 
de reconhecida identificação morfológica do claustro, pouco se conhece sobre suas funcões e sua 
integração com áreas impostantes de coordenação de informações ou áreas mais primitivas córtex cerebral. 
Contudo, apesar de algumas evidências voltadas para uma integração com córtex insular e isocórtex, esse 
modelo ainda não está bem estabelecido. Assim sendo, o trabalho tem por objetivo estabelecer, à partir da 
literatura, um modelo da anatomia do claustro e investigar a função do claustro e seu papel na rede 
neuronal cortical e subcortical.  

 
METODOLOGIA  

Será realizada uma revisão bibliográfica à partir da Base de Dados do PubMed e Scielo, empregando-se 
como palavras-chave claustrum, fuction of claustrum, basal nucleus, compreendendo um hiato temporal dos 
últimos dez anos. A perspectiva da investigação está voltada para a descrição da anatomia do claustro bem 
como sua função dentro do sistema nervoso central. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Estudos recentes empregando tomografia por emissão de pósitrons investigaram respostas regionais do 
fluxo sangüíneo representada por homens saudáveis com estimulação sexual visual. O display revelou um 
aumento na atividade da região, e concominatnte com aumento de atividade em áreas paralimbicas, 
estriadas e posterior o hipotálamo, permitind concluir que o comportamento frente a excitação sexual leva a 
uma hiperativação do claustro (QURRAT-UL-AIN, 2015). Uma das hipóteses acerca da função do clausto 
está associada à detecção de sincronicidade, modulação e integração de oscilação de sincronicidade 
(SMYTHIES; EDELSTAIN; RAMACHANDRAN, 2012) Por detector de sincronicidade é entendido que 
padrão de sincronização nas saídas aferentes. Quando o estímulo sensorial chega ao cérebro, há duas 
tarefas imediatas que o cérebro deve realizar. O primeiro é determinar se a informação corresponde à 
expectativa do cérebro de que informação deveria ser. O segundo é reconhecer se o estímulo sinaliza um 
estado de evento potencialmente ameaçador ou recompensador. O mecanismo para o primeiro implica que, 
no início do influxo aferente, as mensagens descendentes de entrada sejam comparadas com as 
mensagens ascendentes daquilo que o cérebro espera que a mensagem seja. De acordo com os dados 
observados na literatura, sustenta-se que essa seja uma consistente função do claustro.  
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RESUMO 
O aprendizado da neuroanatomia no na formação médica atual exige a integração de diferentes metodologias de ensino 
que empreguem recursos didáticos distintos, introduzindo aqueles pautados na interação digital a fim de inserir o aluno 
na perspectiva da ciência atual. Assim sendo, a implantação de uma plataforma digital no Curso de Medicina da Unila-
go, abriu espaço para utilização de recursos para o estudo prático da neuroanatomia em ambiente virtual, a partir da 
construção de um atlas digital. A ferramenta constitui na disponibilização do acervo de anatomia da cabeça e do encéfa-
lo presente no Laboratório de Anatomia da Instituição, em formato digital, onde o aluno pode explorar a prática anatômi-
ca fora do laboratório convencional criando um novo espaço de ensino-aprendizagem para o Curso de Medicina.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Neuroanatomia, anatomia, materiais de ensino, ensino. 
 

INTRODUÇÃO 
Formas mistas de ensino e aprendizagem constituem modelos que extraem de ambas as experiências de 
ensino seus melhores resultados, estabelecendo referenciais seguros para a autonomia do estudante, sem 
privá-lo do caráter investigativo e de uma experiência inovadora no ensino virtual (ALDANA; OSORIO; 
RENFIGO, 2017). Além do caráter didático, o atlas virtual constitui um importante recurso na manutenção 
do material de acervo do laboratório de anatomia, devido à necessidade de reposição constante de peças 
de encéfalo e medula diante da fragilidade do material. Da mesma forma, é reconhecida a dificuldade, cada 
vez maior, na obtenção de cadáveres para a manutenção dos acervos dos Laboratórios de Anatomia Hu-
mana. Assim sendo, o presente trabalho em por objetivo a implantação de um Atlas Digital de Neuroanato-
mia como ferramenta de ensino onde o aluno poderá explorar, extraclasse, a prática da neuroanatomia. 
 

METODOLOGIA 
Foram utilizados 5 encéfalos do acervo do Laboratório de Anatomia Humana da Unilago submetidas à pre-
paro prévio para apresentação didática, segundo os critérios adotados por England e Wakely, 1993. As 
peças foram fotografadas por câmera digital de 16 Megapixels e editadas, com a identificação das principais 
estruturas anatômicas abordadas no estudo da anatomia macroscópica do sistema nervoso. Isento de apre-
ciação ética: CNS, Res. 510/2016, Art.1, Parágrafo Único - VII/VIII. As imagens foram enviadas ao Setor de 
informática para inclusão na Plataforma Unilago Cloud Services no formato de Atlas Digital, disponibilizado 
com acesso restrito à docentes e alunos do Curso de Medicina da Unilago. 
 

DISCUSSÕES 
Segundo Meléndez-Alvarez 2009, investigações sobre o desenvolvimento da educação virtual em medicina 
revelam igual ou maior efetividade no processo de ensino quando comparado à metodologias exclusiva-
mente tradicionais, pois garantem a compreensão não só do conteúdo específico, como também no manejo 
da informação e na satisfação e interesse dos estudantes em explorar seus recursos. A inserção da tecno-
logia como ferramenta no estudo médico é oferece amplo suporte para atividades de ensino. Apesar da 
utilização dos modelos clássicos e tradicionais de ensino da neuroanatomia, instituições de oficiais de ensi-
no médico utilizam da mesma forma este recurso adicional como ferramenta de ensino. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir da implantação do Atlas Digital de Neuroanatomia, o aluno pode ter acesso à prática da anatomia 
macroscópica do sistema nervoso em qualquer ambiente de estudo através de conexão com a Plataforma 
Unilago Cloud Services, aprofundando a investigação da anatomia do sistema nervoso, a abordagem secci-
onal do encéfalo e aplicando o conteúdo de forma multidisciplinar. 
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RESUMO 
A anatomia biliar compreende um sistema de ductos que coletam e transportam a bile do parênquima hepático até o 
duodeno. Suas variações têm significativo impacto em intervenções cirúrgicas na vesícula biliar. O conhecimento dos 
diferentes padrões morfológicos das vias biliares, bem como suas relações anatômicas contribui de forma consistente 
para uma melhor compreensão topográfica dessas vias, visando minimizar possíveis lesões iatrogênicas e ampliando a 
compreensão clínica do paciente. O diagnóstico radiológico do sistema hepatobiliar assim como a colangiopancreato-
grafia por ressonância magnética (CPRM) são importantes abordagens não invasivas que permitem a identificação de 
anormalidades do trato biliar. Diante dessa importância, o presente estudo visa descrever as variações anatômicas da 
árvore biliar extra-hepática a partir de revisão bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: vias biliares, anatomia, variação anatômica. 
 

INTRODUÇÃO 
A árvore biliar compreende um sistema de vasos e ductos que coletam bile do parênquima hepático e trans-
porta até o duodeno. O conhecimento dos diferentes padrões morfométricos da árvore biliar contribui para 
entender suas correlações topográficas, auxiliando no diagnóstico e contribuindo para resultados positivos 
em cirurgias hepatobiliares (CACHOEIRA et al., 2012). Ao nível do hilo, os ductos biliares, são reduzidos a 
apenas dois ou três, e fluem para um único ducto excretor, que se abrirão na segunda porção do duodeno, 
esses ductos podem possuir variações, com aplicações diretas para a cirurgia  
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho constitui um estudo de revisão sistemática dos últimos 30 anos a partir dos dados extra-
ídos da Base de Dados PubMed, empregando-se os termos “Duct hepatic accessory” “surgery” “variations”, 
tendo como critério de inclusão as variações anatômicas descritas na literatura.  

 
DISCUSSÕES 

O grande número de variações anatômicas das vias biliares é sem dúvida um desafio aos cirurgiões, sendo 
as mais comuns relacionadas à implantação do ducto cístico nas vias biliares extra-hepáticas. Estão bem 
estabelecidas algumas classificações como a de Benson e Page, 1976, que evidencia a existência de cinco 
variações anatômicas relacionadas aos ductos extra-hepáticos, três associada a inserção do ducto cístico, 
uma variante do ducto colecistohepático e uma variante do ducto hepático acessório (D’ANGELO et al., 
2017; CACHOEIRA et al. 2012; BENSON et al, 1976;). A utilização da tecnologia para realizar uma avalia-
ção pré-operatória do trato biliar e do ducto hepático acessório antes de qualquer ato operatório é de extre-
ma importância. Exames de imagem como a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) e 
colangiografia intraoperatória é precisa no diagnóstico, porém é um método invasivo. Colangiografia por 
tomografia e ressonância magnética, é minimamente invasivo e fornece uma representação precisa do trato 
biliar. Além da utilização da tecnologia temos um viés importante na qualificação do profissional, priorizando 
uma formação de qualidade e uma preparação para lidar com as diversas variações existentes. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A complexidade da anatomia biliar se deve a presença de variações anatômicas, a colangiografia por res-
sonância magnética atualmente vem sendo a modalidade de escolha para realizar a avaliação. Sendo im-
prescindível o conhecimento sobre anatomia das vias biliares acessórias para prática cirúrgica, a topografia 
dessas estruturas representa extrema importância, pois é via de acesso para cirurgias, sendo um local que 
exige atenção e destreza de cada cirurgião devido as possibilidades de lesões iatrogênicas. 
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RESUMO 
A glândula tireóide é uma glândula endócrina que tem como função a regulação da taxa metabólica basal, o nível de 
cálcio no sangue e o crescimento e desenvolvimento dos mamíferos. Trata-se de uma glândula marrom-avermelhada e 
altamente vascular, localizada anteriormente na região inferior do pescoço, ao nível da quinta vértebra cervical até a 
primeira vértebra torácica. Devido à sua origem embrionária, a glândula tireóide está sujeita a múltiplas variações 
anatômicas e anomalias em seu desenvolvimento. Essas variações anatômicas são significativas para a radiologia e 
cirurgia, e possuem ampla aplicação clínica. Sendo assim,  o objetivo deste estudo é descrever as variações 
anatômicas da glândula tireóide a partir de uma revisão da literatura. 
 
PALAVRAS CHAVE: variação anatômica, tireóide, radiologia, anatomia. 
 

INTRODUÇÃO 
A tireóide é glândula endócrina localizada na região cervical revestida pela lâmina pré-traqueal da fáscia 
cervical profunda, composta de pelos lobos: direito e esquerdo unidos por um istmo estreito, mediano 
(STANDRING, 2010). Pautado na importância do conhecimento das variações em cirurgia, o presente estu-
do tem por objetivo descrever as variações da morfologia da glândula tireóidea partir de revisão bibliográfica 
e descrever as variações anatômicas e topografias da vascularização da tireóide, fornecendo subsídios para 
a intervenção cirúrgica, prevenindo possíveis lesões iatrogênicas. 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho baseia-se em um estudo sistemático de variações anatômicas a partir de revisão de 
literatura através das Bases de Dados PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), empregando-se 
os termos “anatomical variations and thyroid”, tendo como critério de inclusão as variações anatômicas exis-
tentes. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Através dos resultados preliminares dessa investigação, foi verificada significativa incidência de variações e 
anomalias que a glândula tireóide pode apresentar, incluindo morfologia e irrigação e drenagem sanguínea 
(WON, 2016). Devido à sua origem embrionária, a glândula tireóide está predisposta a uma ampla gama de 
múltiplas variações anatômicas e anomalias do desenvolvimento, incluindo, lobo piramidal ou lobo de La-
louette, origem do levantador da glândula tireóide, ausência de istmo, agenesia, tireoide ectópica, tecido 
acessório da tireóide e cistos do ducto tireoglosso (DESSIE, 2018). Como as variações morfológicas são 
geralmente diagnosticadas durante o exame de outras doenças da glândula tireóide, a incidência verdadeira 
é, portanto, incerta (RANADE et al., 2008).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, é de total necessidade que o cirurgião conheça toda essa anatomia para que o resultado dos 
procedimentos seja satisfatório. É necessário ainda ampliar o conhecimento das diversas variações anatô-
micas envolvendo a glândula, sistematizando os padrões já descritos e relatando novas variações que ainda 
não foram documentadas. 
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RESUMO 
A arquitetura dos seios da face constitui cavitações pneumáticas presentes nos ossos do viscerocrânio e que desempe-
nham diversas funções, como a delimitação de estruturas da face, a projeção da voz, aquecimento do ar redução do 
peso dos ossos cranianos, constituindo vias de acesso para neurocirurgia. O conhecimento dos diferentes padrões 
morfológicos e suas correlações anatômicas contribui para uma ampla compreensão das lesões da face e dos proces-
sos patológicos associados à sua pneumatização. O padrão de variação dos seios do crânio pode ter correlação com 
diversos fatores como o grupo étnico, sexo e faixa etária. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é descrever 
através de uma revisão bibliográfica, variações anatômicas dos seios e sua implicação clínica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: seios da face, anatomia, variação anatômica. 
 

INTRODUÇÃO 
A escavação dos seios da face apresenta diferentes padrões morfológicos de acordo com a idade, sexo e 
etnia (TESTUT E LATARJET, 1984). A disposição anatômica do conduto nasal tem por base a pneumatiza-
ção dos ossos do crânio, o nariz possui localização central e estruturalmente compartilha suas paredes com 
elementos esqueléticos vizinhos. Devido a sintopia com inúmeras estruturas da face, as variações seios 
devem ser bem conhecidas a fim de se evitar diagnósticos errôneos e estabelecer abordagens cirúrgicas 
precisas. O presente trabalho tem o objetivo em apresentar variações existentes nos seios da face relatadas 
na literatura médica. 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho constitui um estudo sistemático baseado na pesquisa de periódicos extraídos da Base 
de Dados PubMed empregando-se os termos “anatomic sinus variation” “face sinus variation” “nasal sinus 
variation”, tendo como critério de inclusão as variações anatômicas descritas na literatura. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Resultados preliminares demonstram uma correlação entre anatomia, etnia e sexo. O desenvolvimento do 
crânio do indivíduo até o estabelecimento da pneumatização no crânio adulto tem repercussões diretas nas 
estruturas circundantes como as órbitas, o palato ósseo, a maxila e o arco dentário superior e a fossa ante-
rior do crânio, estabelecendo estreita correlação com a função respiratória (CHURCHILL et al., 2004). Em 
populações de zonas frias as cavidades nasais mais estreitas e os seios maxilares maiores em relação às 
zonas de clima quente. Sob análise volumétrica entre europeus e zulus, observou-se que o crânio europeu 
possui seios maxilares maiores em relação ao crânio zulu sendo que homens europeus possuem os seios 
menores em relação as mulheres, diferentemente do que ocorre com os zulus (MADDUX; BUTARIC, 
2017).Considerando aspectos clínicos e cirúrgicos, o conhecimento dos diferentes padrões morfológicos 
dos seios da face contribui amplamente para o entendimento da extensão de lesões cranianas e suas corre-
lações topográficas e implica em maior sucesso no procedimento operatório (RUDMIK, et al, 2016).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O conhecimento e a descrição dessas variações contribuem para o manuseio preciso e eficiente do pacien-
te, uma vez que esses padrões morfológicos observados em indivíduos de faixas etárias distintas também 
apresentam padrões distintos e podem explicar sinais clínicos de distúrbios respiratórios. 
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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo identificar, quantificar e analisar os casos atendidos no setor de emergência de 
um Hospital Psiquiátrico do interior do Estado de São Paulo. Foram avaliados prontuários médicos de pacientes com 
idade maior ou igual a 60 anos, atendidos durante o ano de 2107, com os quadros clínicos de ideação e tentativa de 
suicídio, com um total de 56 casos, sendo 40 atendimentos em condições diretamente relacionadas ao suicídio iminente 
e 16 casos possuindo história clínica de tentativa de suicídio anterior. Os resultados mostraram que o sexo feminino 
teve maior prevalência, a idade média foi de 66,8 anos em ambos os sexos e os transtornos mentais mais envolvidos 
foram os Transtorno Depressivos seguido do Transtorno Bipolar. A conduta médica mais adotada nos casos descritos 
foi a internação hospitalar.        
 
PALAVRAS-CHAVE: transtornos mentais; idosos; suicídio. 
 

INTRODUÇÃO 
Durante o envelhecimento inúmeras alterações podem ser observadas no indivíduo, dentre elas, alterações 
fisiológicas (como a diminuição do fluxo cerebral), cognitivas (como a diminuição da velocidade de proces-
samento), de personalidade (com acentuação das características de personalidade) e ainda alterações em 
nível social (como perda de posição social e de familiares e amigos) (PEDROSA et al., 2016). 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo documental no qual foram avaliados prontuários médicos de pacientes com idade 
maior ou igual a 60 anos, de ambos os sexos, atendidos no setor de emergência de um Hospital Psiquiátrico 
do Interior do Estados de São Paulo, por meio do Sistema Público de Saúde (SUS), durante o ano de 2017, 
apresentando os seguintes quadros clínicos: 1-) Ideação Suicida; 2-) Tentativa de Suicídio Agudo; 3-) Tenta-
tiva de Suicídio Anterior (mas que não apresentou o quadro agudo no momento do atendimento).  Especifi-
camente, dentro de cada quadro apresentado, analisou-se: quantidade de casos atendidos; prevalência 
entre os sexos; Idade; Diagnóstico prévio ou atual (CID-Código Internacional de Doenças) e; Conduta médi-
ca frente ao caso. Esse trabalho foi aprovado pelo CEP da UNILAGO, nº 3.649.169. 
 

DISCUSSÕES 
De acordo com os resultados, o sexo feminino teve maior prevalência entre os atendimentos, e a média de 
idade em ambos os sexos foi de 66,8 anos, condizendo com os achados de Cavalcanti & Minayou (2015). 
Silva (et al, 2011), encontraram em seus estudos que o transtorno mental mais frequente entre os idosos 
com história de tentativa de suicídio foi o transtorno depressivo e bipolar, condizendo com os achados deste 
estudo.Observou-se que a internação hospitalar foi a conduta mais utilizada para o tratamento desses paci-
entes, sendo de maior uso na Ideação Suicida e Tentativa de Suicídio Agudo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A hipótese de que a condição neuropsiquiátrica acompanha o envelhecimento indica a necessidade de tra-
tamentos mais efetivos realizados por uma equipe interdisciplinar que estabeleça o foco na reabilitação e 
assistência integral com intervenções pautadas em técnicas que produzam efeito breve em associação com 
medicações que tenham também rápidos mecanismos de ação. 
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RESUMO 
O sarampo é uma doença de grande morbimortalidade. Foi erradicada em 2016, mas novos surtos no país ameaçam 
sua disseminação. Considerando os aspectos de saúde pública e da grande importância da vacinação para controle do 
sarampo, o entendimento dos movimentos antivacina e a recusa vacinal no país é um fator a ser entendido, de modo a 
prevenir um novo surto da doença.  
 
Palavras-chave: sarampo; vacinação; antivacina; prevenção. 
 

INTRODUÇÃO 
O sarampo é uma doença de grande letalidade na infância, principalmente em pacientes mais susceptíveis. 
Causada pelo Measles morbillivirus, ocorreram 9 epidemias no Brasil, até que foi erradicada em 2016 pelo 
fenômeno de vacinação. No entanto, um novo surto pode disseminar a doença pelo país. O objetivo deste 
trabalho é compreender sobre o sarampo e a sua relação com movimentos antivacina. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada revisão bibliográfica sobre o sarampo, sobre o movimento antivacina e sobre a insegurança da 
população brasileira perante a vacinação. As publicações foram selecionadas junto às bases de dados ele-
trônicas Google Acadêmico e Scielo empregando-se os termos “sarampo”, “vacina” e “movimento antivaci-
na”.   
 

DISCUSSÕES 
O sarampo apresenta maior morbimortalidade na infância, sendo uma doença particularmente letal em po-
pulações mais pobres e/ou imunocomprometidas. A brecha vacinal pode prejudicar esta população, elevan-
do a doença a patamares catastróficos. Como uma vertente contra a vacinação, os antivaxxers utilizam da 
internet para advogarem e propagarem desinformação. São muito comuns em sites antivaxxers abordagens 
como o risco vacinal, teorias da conspiração, liberdade vacinal, para ludibriar os seus leitores. Felizmente, 
no Brasil, o movimento antivacina não detêm tanto poder quanto apresenta na Europa e nos EUA, e os 
principais motivos de recusa vacinal decorrem principalmente pela falta de informação e orientação das 
vacinas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A desinformação da população brasileira é o maior fator da não adesão vacinal. Felizmente, o movimento 
antivacina não conseguiu se consolidar no país. A construção de um forte vínculo da equipe de saúde com 
as famílias favorece esta adesão e melhoram a cobertura da população. 
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RESUMO 
O intercâmbio de Venezuelanos oriundo de áreas geográficas distintas no estado de Roraima causou grande impacto 
político, econômico e social na região. O fluxo de imigrantes, muitas vezes com o sistema imunológico comprometido, 
torna-se vulnerável a determinadas doenças, sobretudo as infectocontagiosas, motivo este de grande preocupação a 
nível epidemiológico. É fundamental a necessidade de implementar políticas voltadas à prevenção e cuidados de saúde 
para essa população e enfatizar a integração de Universidades na prestação desses serviços. O objetivo desse trabalho 
foi analisar o perfil sociodemográfico e epidemiológico dos imigrantes venezuelanos e a relação da imigração com as 
ocorrências de sarampo no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: imigração, refugiados, saúde.  
 

INTRODUÇÃO 
Os relatos da história brasileira constam que a imigração sempre esteve presente no Brasil. Atualmente o 
foco da discussão na área da saúde e imigração está sobre o ressurgimento do sarampo, considerado erra-
dicado mediante certificado concedido em 2016, pela Organização Pan-Americana de saúde e que apare-
ceu novamente depois da chegada dos venezuelanos (BÓGUS; FABIANO, 2015). Analisar o perfil sociode-
mográfico e epidemiológico dos imigrantes venezuelanos, e a relação da imigração com as ocorrências de 
sarampo no Brasil. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de estudo epidemiológico descritivo com corte transversal, realizado nos municípios de Boa Vista e 
Pacaraima, ambos em Roraima, com venezuelanos refugiados nestas cidades. Os dados foram coletados a 
partir da análise de banco de dados criados no atendimento das equipes humanitárias durante as caravanas 
da Fraternidade sem Fronteiras, que ficam armazenados na sede da ONG em Campo Grande-MS. O estu-
do foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes Lagos sob o pare-
cer CAAE: 22562819.0.0000.5489. 

 
DISCUSSÃO 

A imigração venezuelana para o Brasil nos últimos anos é resultado de um cenário de crise e tristeza que 
obrigam diariamente muitos venezuelanos a deixarem seus lares e buscarem refúgios em países vizinhos 
para sobreviverem. No estudo apresentado, que foi realizado com 494 imigrantes atendidos no centro de 
acolhimento da Fraternidade sem Fronteiras em Boa Vista e Pacaraima, não foi constatado nenhum caso e 
nem suspeita de Sarampo.  
 
                                                              CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o resultado obtido nesse estudo conclui-se que uma das principais patologias que acometem os refu-
giados venezuelanos são as doenças contagiosas, como a escabiose. Nota–se, ainda, que o índice de pes-
soas com sarampo foi nulo e que não houve suspeitas algumas, nem se quer manchas de Koplik que são 
patognomônico do sarampo.  
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RESUMO 
Objetivos: Realizar uma avaliação comparativa entre duas cidades sobre morbidade hospitalar. Metodologia: Revisão 
de dados obtidos pelo DATASUS comparando São José do Rio Preto e Campina Grande, avaliando diferentes fatores 
das cidades e as internações hospitalares por HAS. Resultados: Foi realizada uma comparação dos dados, onde foi 
definido os motivos para as diferentes variâncias perante os acometimentos entre ambas as cidades.Conclusão:os 
dados analisados diferem drasticamente a cada município, o que torna a ferramenta do DATASUS uma excelente esco-
lha para os gestores de saúde prepararem suas equipes, tendo em vista o aumento do número de idosos no país. 
 
Palavras-chave: hipertensao arterial sistemica; envelhecimento;  
 

INTRODUÇÃO 
A população vem envelhecendo, isto é observado pela inversão de pirâmide etária, presenciada em diver-
sos países, sejam eles desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Segundo o Artigo 2º do Capítulo I da Política 
Nacional do Idoso, considera-se idoso toda e qualquer pessoa com mais de sessenta anos de idade. Este 
estudo se propôs a realizar uma avaliação comparativa entre duas cidades de porte semelhante (São José 
do Rio Preto – SP e Campina Grande – PB) e de regiões distintas do Brasil, de modo a avaliar a morbidade 
hospitalar do sus, envolvendo internações de pacientes entre 60-69 anos com infarto agudo do miocárdio 
em um período de 5 anos (junho de 2014 à junho 2019). 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Esta pesquisa desenvolveu-se após uma avaliação de informações obtidas na base de dados secundários 
do Datasus e dados municipais obtidos pelo IBGE. Para os dados das cidades (IBGE), foram comparadas a 
população estimada (2019), a pirâmide etária dos 60 aos 69 anos (2010), o número de estabelecimentos de 
saúde SUS (2009) e o PIB per capita (2016) de são José do Rio Preto – SP e Campina Grande – PB. Já na 
base de dados do Datasus, foi observada a morbilidade hospitalar do SUS, por local de internação. 
 

DISCUSSÃO 
Pelos dados publicados, São José do Rio Preto é uma cidade mais rica e com um número de habitantes 
superior à de Campina Grande, com uma diferença de 14.695,76 reais ao PIB e de 50.940 habitantes. Isto 
se reflete na pirâmide etária da senescência, afinal, uma cidade mais rica oferece maiores condições de 
saúde para que o número de idosos aumentem, seja ofertando mais serviços de saúde, seja com políticas 
de cuidado mais atuantes na população. Segundo Gois e Veras (2010), o idoso consome mais do serviço 
de saúde, com internações frequentes e de maior duração. Corroborando com isto, Camarano (2004) relata 
que o maior custo ocorre justamente na faixa dos 60-69 anos, e que uma redução dos gastos deveria ocor-
rer pela melhora da qualidade do serviço. Em relação à saúde pública, os gastos devem ser sempre pensa-
dos, ainda mais pelo impacto que o envelhecimento causa ao serviço de saúde. A população está envelhe-
cendo, e sem uma mudança, poderá um dia faltar atendimento digno para toda a população, inclusive de 
cidades mais ricas, que acabam superlotando os serviços (GÓIS; VERAS, 2010). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se, então, que ocorre uma discrepância entre as duas cidades analisadas em relações à morbidade 
de internação pelo SUS. Ambas as populações divergem na forma como conduzem os atendimentos de 
saúde, seja por falta de infraestrutura, seja por zelo demasiado no atendimento, seja por um aporte financei-
ro superior. 
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RESUMO 
As mudanças de padrão alimentar são influenciadas por muitos fatores e interações complexas e contribuem com as 
alterações de imagem corporal dos indivíduos. O objetivo do presente trabalho foi identificar o padrão alimentar e a 
insatisfação de imagem corporal entre estudantes do curso de nutrição, de uma faculdade do interior paulista. O 
estudo foi realizado com 37 estudantes, sendo 35 (95%) do sexo feminino e 2 (5%) do sexo masculino. Do total, 
18,92% (n=7) apresentam satisfação e 81,08% (n=30) apresentam insatisfação com sua imagem corporal. O 
consumo diário de frutas/suco natural, legumes e verduras, carnes, leites e derivados, referido pelo estudantes 
demonstrou-se parcialmente adequado. O nível de atividade física praticada por eles apresentou-se abaixo do 
recomendado. Apesar de serem encontrados muitos aspectos positivos, é necessário o incentivo para ajustes 
relacionados à alimentação e atividade física para que possa haver benefício em longo prazo na saúde dos 
estudantes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Insatisfação de imagem corporal. Padrão alimentar. Estudantes de Nutrição. 

 
INTRODUÇÃO 

Segundo Souza e Alvarenga (2016), no que se refere à imagem corporal, a modernidade e toda 
tecnologia, por estarem em constantes mudanças, proporcionam um efeito de imediatismo que 
influenciam nas atitudes do corpo, tratando-o como objeto de consumo, seu valor é dado pelo que se 
pode vestir. A beleza tornou-se para muitos um dever moral que cujos esforços sejam recompensados 
com elogios, contudo esse ideal de beleza se não alcançado pode gerar sentimentos de frustração, 
culpa, vergonha e insatisfação, podendo desenvolver os transtornos de imagem corporal. A partir dessa 
perspectiva, o objetivo do presente trabalho foi identificar o padrão alimentar e insatisfação da imagem 
corporal entre estudantes de um curso de nutrição, de uma faculdade do interior paulista. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo do tipo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa de 
análise de dados. O estudo foi realizado em uma faculdade do interior paulista do bairro Jardim Novo 
Aeroporto, no município de São José do Rio Preto/SP. Os alunos que participaram do estudo precisavam 
estar devidamente matriculados na faculdade. Antes de participarem da pesquisa, as entrevistadas 
receberam orientações sobre os objetivos deste estudo e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. O projeto que deu origem a este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), sob o parecer número 19395219.5.0000.5489. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Dos participantes, 35 (95%) eram do sexo feminino e 2 (5%) do sexo masculino. Deles, 18,92% (n=7) 
apresentam satisfação e 81,08% (n=30) apresentam insatisfação com sua imagem corporal. A maioria dos 
estudantes (43,24%; n=16) referiu consumir frutas e/ou suco natural de frutas duas vezes ao dia, 
entretanto dois estudantes (5,41%) disseram não consumir esse tipo de alimento diariamente.Quando 
questionados com relação ao consumo de carnes, nenhum estudante referiu não consumir esse tipo de 
alimento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que, apesar de serem encontrados aspectos positivos relacionados com a alimentação e 
atividade física dos estudantes, os incentivos para melhorar são necessários visto que alguns estudantes 
referiram não consumir as quantidades ideais dos alimentos saudáveis e muitos deles passam bastante 
tempo utilizando celular/computador. Além disso, merece destaque a insatisfação sobre a própria imagem 
corporal. Tais comportamentos podem ocasionar risco de desenvolvimento de agravos à saúde. 
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RESUMO 
Apesar de ser comprovado cientificamente que o aleitamento materno é o melhor para o bebê e para a mãe, 
observa-se que essa prática ainda está abaixo do recomendado. O ato de amamentar carrega em si muitos mitos e 
crenças. A partir desse contexto, este trabalho teve o intuito de identificar mitos e crenças relacionadas ao 
aleitamento materno, que podem contribuir para o desmame precoce. Foi realizado um estudo do tipo descritivo e 
exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa de análise de dados. Participaram da pesquisa 42 mães. 
Concluiu-se que as gestantes e lactantes tem consciência de que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. 
No entanto, podemos ver que ainda prevalecem alguns mitos relacionados ao aleitamento materno. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno. Desmame precoce. Mitos e crenças alimentares. 

 
INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a amamentação traz benefícios para o bebê e também para a mãe. Porém, observa-se que 
essa prática ainda está abaixo do recomendado (LIMA et al., 2019). O incentivo da família contribui 
diretamente para o sucesso da amamentação em longo prazo. Mães que são influenciadas pelos 
familiares, tendem a prolongar o aleitamento materno (PRATES; SCHMALFUSS; LIPINSKI, 2014). Por 
outro lado, estas pessoas também podem passar informações incorretas e contribuir negativamente 
causando o desmame precoce (SIMÕES et al., 2015). A partir dessa perspectiva, este trabalho teve o 
intuito de identificar mitos e crenças relacionadas ao aleitamento materno, que podem contribuir para o 
desmame precoce. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo do tipo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa de 
análise de dados. O estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Vetorazzo, 
no município de São José do Rio Preto/SP. As mulheres que participaram do estudo precisavam estar 
gestantes, estar amamentando ou já ter amamentado recentemente. Antes de participarem da pesquisa, 
as entrevistadas receberam orientações sobre os objetivos deste estudo e assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto que deu origem a este estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), sob o parecer número 
21379719.6.0000.5489. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A maioria das entrevistas (88%) acredita que o alimento ingerido pela mãe interfere na qualidade do leite 
materno, 45% delas disseram acreditar no mito de que a cerveja preta e a canjica ajudam a aumentar o 
leite. Quando questionadas com relação à estética dos seios após o período de amamentação dos seus 
bebês, 71% disseram acreditar que amamentar deixa os seios caídos e flácidos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluiu-se que as gestantes e lactantes tem consciência de que o leite materno é o melhor e o mais 
completo alimento para o bebê. No entanto, podemos ver que ainda prevalecem alguns mitos relacionados 
ao aleitamento materno, e isso pode contribuir para o aumento do desmame precoce. 
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RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo avaliar aspectos que permeiam o consumo de suplementos nutricionais por indi-
víduos praticantes de atividade física. A pesquisa foi realizada em uma academia localizada no município de São José 
do Rio Preto- SP, e contou com uma amostra de 70 indivíduos, de ambos os sexos, sendo 36 homens e 34 mulheres, 
maiores de idade, entre 20 e 55 anos, que praticavam alguma modalidade de exercício físico, estudo foi de natureza 
qualitativa de abordagem descritiva. 

PALAVRAS-CHAVE: Suplemento alimentar. Estado nutricional. Atividade física. Estética. 

  
INTRODUÇÃO 

Na busca de padrões estéticos específicos e também pela obtenção de resultados rápidos, os frequentado-
res de estratégia amplamente empregada (FRADE et al., 2016). Assim, esta pesquisa teve como objetivo 
avaliar aspectos que permeiam o consumo de suplementos nutricionais por indivíduos praticantes de ativi-
dade física. 

 
METODOLOGIA 

O presente estudo foi de natureza qualitativa de abordagem descritiva. Foram avaliadas 70 pessoas, maio-
res de idade, matriculados em uma academia de ginástica de São José do Rio Preto, e que praticavam al-
guma modalidade de exercício físico. Os indivíduos responderam a um questionário sobre uso de suple-
mentos alimentares, proposto por Domingos e Marins (2007), com modificações.  Os dados foram avaliados 
por meio de estatística descritiva e cálculos percentuais, empregando o software Minitab v. 16.  
 

DISCUSSÕES 
O perfil característico dos indivíduos que colaboraram com o estudo foi de jovens (20 – 30 anos), com alto 
nível de escolaridade e cujo objetivo principal com a prática de atividade física relacionava-se à questão 
salutar. Cerca de 77% dos indivíduos relataram fazer ou já ter feito uso de algum tipo de suplemento alimen-
tar. Whey Protein foi o suplemento mais utilizado (87%). A maior indicação para a prescrição de suplemen-
tos alimentares foi a de um nutricionista (57,4%). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo evidenciou a ampla utilização de suplementos alimentares entre os frequentadores da 
academia supracitada, porém mais da metade dos indivíduos possuíam orientação profissional adequada, 
evidenciando a preocupação dos usuários em procurar um profissional capacitado para orientá-los quanto 
ao uso dos suplementos.  
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RESUMO 

A imagem corporal é representada por um corpo que é constituído por estrutura e mente, o mesmo sofre transforma-
ções ao longo dos anos e nem sempre o que é idealizado é visto no espelho. Nos últimos anos houve aumento de insa-
tisfação com a imagem corporal e os transtornos alimentares, sendo mais evidente no grupo de mulheres devido a in-
clusão no mercado de trabalho e a autocrítica com os parâmetros de beleza expostos pela mídia, causando uma certa 
frustação por não estarem dentro dos padrões manifestos 
 
PALAVRAS-CHAVES: Imagem corporal. Estado Nutricional. Universitárias. Body Shape. 
 

INTRODUÇÃO 
O medo do ganho de peso causa insatisfação com a imagem corporal, sendo maior no grupo de mulheres, 
afetando várias áreas da vida social, entre elas a baixa autoestima, isso ocorre na maioria delas com estado 
nutricional dentro dos padrões de normalidade, deixando uma dúvida se essa baixa autoestima motiva ou 
serve de obstáculo para a pratica de atividade física. O estudo buscou-se analisar os níveis de transtornos 
relacionados à imagem corporal e o estado nutricional em mulheres universitárias. 
 

METODOLOGIA 
O Questionário Body Shape (BSQ) um questionário auto preenchível com de 34 questões de múltipla esco-
lha, com diferentes aspectos de como você se sente em relação a sua imagem corporal. O estado nutricio-
nal foi avaliado pelo IMC, resultado da razão entre a massa corporal (em quilogramas) e o quadrado da 
estatura (em metros) seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (2007). 
 

FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS E DISCUSSÃO 
A insatisfação com a imagem corporal esteve presente nas universitárias avaliadas. Assim como o presente 
trabalho, o estudo de Pieper et al. (2018), corroborou que grande parte da insatisfação está concentrada em 
pessoas com sobrepeso e eutróficas, nos levando a pensar que as mulheres acreditam que para alcançar a 
sua imagem corporal ideal elas devem estar abaixo do peso.  
Correlacionando este estudo com os autores Zamai, Souza e Jacomo (2018) onde concluíram que, metade 
das universitárias do curso de educação física avaliadas,estão insatisfeitas com a sua forma física atual, 
resultando em baixa auto estima 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esse estudo mostrou que a maioria das universitárias apresentaram-se insatisfeitas com a imagem corporal 
que fazem de si mesmas e esse descontentamento foi revelado em 48% das mulheres. A análise entre a 
associação dos níveis de transtorno da imagem corporal com seu estado nutricional, pode mostrar que os 
padrões estéticos foram mais importantes que o padrão de saúde, concluindo que grande parte das univer-
sitárias analisadas estão dentro do seu peso ideal e apresentam distorção. 
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RESUMO 
A pratica de exercício físico vem crescendo notoriamente. Isso vem modificando os hábitos alimentares dos indivíduos e 
aumentando o consumo de suplementos nutricionais. Devido aumento da preocupação excessiva pela beleza, diversos 
suplementos alimentares tem sido comercializados e consumidos pela população em busca de resultados rápidos que 
possam melhorar a imagem corporal dos usuários. Muitas vezes, esse consumo é realizado de forma indiscriminada, 
sem acompanhamento profissional, podendo gerar riscos à saúde. Com o objetivo de avaliar o consumo de suplemen-
tos alimentares por parte dos frequentadores de uma academia situada na cidade de São José do Rio Preto, SP, foi 
estudada uma amostra de 70 praticantes de atividade física. Tratou-se de uma aplicação de um questionário autoaplicá-
vel, em indivíduos adultos, ambos os sexos, praticantes de atividade física. Houve predominância de participantes do 
sexo masculino e o whey protein foi o suplemento mais utilizado. Torna-se necessário maior conscientização ca-
bendo aos profissionais capacitados a orientação correta sobre os efeitos á saúde advindos do uso abusivo 
dessas substâncias. 
 

PALAVRA-CHAVE: Consumo; Suplementos nutricionais; Academia, Nutrição esportiva. 

INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas foi analisado e observado o aumento excessivo da preocupação pela beleza. Vários 
suplementos alimentares têm sido comercializados e consumidos pelas pessoas que buscam melhorar sua 
imagem corporal (MOLINERO; MARQUEZ, 2009). O uso de suplementos nutricionais é considerado uma 
estratégia nutricional para indivíduos que não conseguem suprir as suas necessidades energéticas. Porém, 
seu consumo vem sendo realizado de forma indiscriminada e os conhecimentos sobre os efeitos colaterais 
são poucos (NOGUEIRA; SOUZA; BRITO, 2013). Por decorrência disso, este artigo teve como objetivo 
investigar o uso de suplementos alimentares por praticantes de atividade física em uma academia de São 
José do Rio Preto, SP. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, transversal e quantitativa, através de um questionário como instru-
mento de coleta de dados, utilizando uma amostra de 70 indivíduos, de ambos os sexos, acima de 18 anos, 
praticantes de atividade física de uma academia de São José do Rio Preto, SP. As informações foram cole-
tadas em agosto de 2019, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNILAGO. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados deste levantamento demonstraram que de 70 praticantes de atividade física, 62,5% do sexo 
masculino e 36,7% do sexo feminino fazem o uso de suplementos nutricionais, tendo Whey Protein como o 
suplemento mais consumido por 64% do sexo masculino e 72,7% do sexo feminino, com objetivo de ganho 
de massa muscular. Foi observado que o consumo vem através da indicação de nutricionistas por 36% dos 
usuários de suplementos e que aparentemente os participantes tem conhecimento sobre os efeitos colate-
rais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar de haver consumo de suplementos alimentares pela maioria dos praticantes de atividades físicas, o 
seu uso vem sendo realizado independentemente de haver conhecimento sobre os efeitos colaterais. Tor-
na-se necessário maior conscientização cabendo aos profissionais capacitados a orientação correta sobre 
os efeitos a saúde advindos do uso abusivo dessas substâncias.  
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RESUMO 
O desperdício de alimentos está presente em todos os lugares, se tornando algo cada vez maior. Sendo o desperdício 
no Brasil o correspondente a 14 milhões de toneladas de frutas, hortaliças e grãos. O presente estudo foi realizado em 
uma Unidade de Alimentação e Nutrição no município de Olímpia/SP, no qual foi pesado ao longo de uma semana toda 
a produção de verduras e legumes para em seguida pesar a sobra e o resto ingesta. Os resultados do presente estudo 
apontam para uma porcentagem baixa do resto ingesta frente às referências atuais. Porém, mesmo com valores baixos 
do resto ingesta, no final de semana observou-se porcentagens mais elevadas, provavelmente pela maior variedade do 
cardápio.   
  
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação do desperdício; Planejamento; Serviço de alimentação e nutrição. 

 
INTRODUÇÃO 

O Brasil é uns dos dez países que mais descartam alimentos, ou seja, aproximadamente 10 bilhões de reais 
correspondente a14 milhões de toneladas de frutas, hortaliças e grãos literalmente são jogados fora no ano 
e que provavelmente fazem falta para famílias de baixa renda (MATTAR et al., 2003), o desperdício alimen-
tos vem se tornando algo muito grande pelos os brasileiros. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o 
desperdício de alimentos com foco nos legumes e verduras em uma Unidade de Alimentação e Nutrição 
(UAN). 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi desenvolvido em uma Unidade de Alimentação e Nutrição na cidade de Olímpia/SP. 
No qual foi realizada a pesagem de verduras e legumes de sete dias consecutivos, para em seguida pesar o 
resto ingesta e sobra de produção do dia, calculando assim o desperdício e a porcentagem do resto ingesta.  
 

DISCUSSÕES 
Após a tabulação dos dados verificou-se a média de resto ingesta de 2,38% de verduras e legumes, com 
valores de desperdício de no máximo de 0,305kg e mínimo de 0,000kg. Indicando um baixo desperdício em 
relação aos alimentos oferecidos a base de verduras e legumes.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mesmo com porcentagens de resto ingesta abaixo das referências atuais, verificou-se um desperdício maior 
de verduras e legumes nos finais de semana, uma vez que nestes dias o cardápio oferecido apresenta uma 
variedade maior de outras preparações base de massas e carne. 
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RESUMO 
O alto consumo de alimentos fora de casa seguido da falta de fiscalização dos órgãos públicos e privados faz com que 
as doenças transmitidas por alimentos (DTAs) sejam consideradas um problema de saúde pública. O Presente trabalho 
se justifica frente a necessidade de implantação das boas práticas de manipulação dos alimentos, conforme os critérios 
da legislação vigente, garantindo assim ao produto final melhor qualidade higiênico sanitária. Após a aplicação do check 
list de boas práticas, conforme proposto pela portaria CVS-5, os três estabelecimentos alimentícios da região central 
do município de São José do Rio Preto/SP apresentaram baixas adequações em todos os quesitos, principalmente 
quanto aos procedimentos de higiene pessoal, ambiental e dos alimentos. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Higiene dos alimentos. Serviços de alimentação. Contaminação de alimentos. 
 

INTRODUÇÃO 
As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) tem aumentado significativamente não só no Brasil, mas em 
todo os lugares. Milhões de pessoas são contaminadas pela DTAs em todo o mundo, sendo atualmente 
considerado um grave problema de saúde pública. Devido ao consumo de alimentos e/ou água contamina-
da são fatores que contribuem para este aumento, assim como o alto consumo de fast-food, fabricação de 
alimentos em grandes escalas, além da falta de supervisionamento dos órgãos públicos e privados frente a 
qualidade dos alimentos oferecidos para a população. (SIRTOLI & COMARELLA, 2018). O presente estudo 
tem como objetivo avaliar as boas práticas e segurança alimentar em diferentes estabelecimentos comerci-
ais da região central do município de São José do Rio Preto/SP. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado ao longo do segundo semestre de 2019, no qual aplicou-se o check list, 
conforme “Roteiro de Inspeção das Boas Práticas em Estabelecimentos Comerciais de Alimentos e Serviços 
de Alimentação” da portaria CVS-5, de 09 de abril de 2013, em três estabelecimentos alimentícios na região 
central do município de São José do Rio Preto/SP. Após a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, os responsáveis pelos restaurantes foram informados em detalhes quanto ao protocolo da pes-
quisa seguido da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE com a concordância 
em participar do estudo, além do fornecimento da carta de autorização para o início dos estudo e aplicação 
do check list nos estabelecimentos. Os dados coletados foram tabulados e transformados em porcentagens 
e gráficos para posterior análise e classificação dos estabelecimentos conforme a adequação da legislação 
vigente. 
 

DISCUSSÕES 
A avaliação geral quanto à adequação dos três estabelecimentos alimentícios mostrou que a empresa C 
apresentou a maior porcentagem de adequação (76%), seguido pela empresa A com 69% e a empresa B 
com a menor percentual (58%) após a aplicação do check list e tabulação do mesmo.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Assim como em outros estudos, verificou-se baixas porcentagens de adequação em todos os critérios da 
legislação vigente, principalmente quanto aos procedimentos de higiene pessoal, ambiental e dos alimentos. 
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RESUMO 
A capacitação é uma das grandes soluções para que haja redução dos surtos alimentares, pois o maior contaminador 
do alimento é seu manipulador. O presente estudo objetivou avaliar o conhecimento dos indivíduos sobre boas práticas 
de manipulação de alimentos. O instrumento de pesquisa continha questões sobre conhecimento geral e sobre hábitos 
e práticas de manipulação de alimentos. Observou- se que a maioria dos entrevistados (70%) nunca fez um curso na 
area da alimentação. Após realização de uma capacitação, verificou-se um acerto superior, em 10%, nas respostas. 
 
Palavras-Chaves: Doenças transmitidas por alimentos. Boas práticas de manipulação Manipuladores de alimentos. 
 

INTRODUÇÃO 
No Brasil, a alimentação fora do lar tem se tornado um hábito comum entre pessoas de várias classes soci-
ais, moradoras de zona rural e/ou urbana (MEDEIROS et al., 2004). Diante dessa crescente busca, aumen-
ta também a necessidade e preocupação das Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) em preparar ali-
mentos nutritivos e principalmente seguros. Nesse contexto, os manipuladores de alimentos devem estar 
aptos a realizarem o preparo dos alimentos seguindo as normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
(DEVIDES; MAFFEI; CATANOZI, 2014). O presente estudo objetivou avaliar o conhecimento dos indivíduos 
sobre boas práticas de manipulação de alimentos.   

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, localizada na cidade de Olímpia/SP. 
Foram incluídos na amostra da pesquisa, indivíduos de ambos os gêneros, maiores de 18 anos, que mani-
pulam alimentos. Foram excluídos os indivíduos que não aceitaram participar. O projeto que deu origem a 
este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
(UNILAGO), sob o parecer número 19406819.7.0000.5489. 

FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS E DISCUSSÃO 
O estudo foi aplicado em um restaurante localizado no município de Olímpia/SP. Foram avaliados 10 mani-
puladores de alimentos, sendo 2 (20%) do sexo masculino e 8 (80%) do sexo feminino. A maioria dos indi-
víduos que participaram da pesquisa, 70%, nunca participou de nenhum curso na área de alimentação e 
manipulação de alimentos. Nenhum dos participantes respondeu corretamente a questão que dizia respeito 
às práticas que podem ocasionar contaminação cruzada. Já com relação à lavagem de mãos, todos estão 
cientes a respeito da prática correta de fazê-lo e, além disso, referiram lavar as mãos sempre antes de inici-
ar a manipulação de alimentos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esse trabalho contribuiu para avaliar o conhecimento dos manipuladores de alimentos sobre boas práticas 
de manipulação e principalmente verificar seus hábitos e práticas durante a manipulação. Também foi pos-
sível avaliar o impacto da capacitação e a necessidade da aplicação contínua de treinamentos para melho-
rar a qualidade sanitária dos alimentos, reduzindo, assim, a ocorrência de doenças transmitidas por alimen-
tos. Após receberem capacitação, os manipuladores apresentaram um aumento de 10% no acerto de ques-
tões relacionadas à manipulação dos alimentos, entretanto notou-se, em campo de pesquisa, que as práti-
cas de manipulação não foram adequadamente melhoradas. 
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RESUMO 
Com o aumento do número de idosos no Brasil , a saúde pública deve se preocupar não somente em tratar enfermida-
des ligadas a idade, e sim desenvolver programas de prevenção, promoção e educação a saúde proporcionando o bem 
estar do idoso. O presente estudo justifica-se frente a avaliação nutricional e qualidade de vida de idoso do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI) do Município de Ipiguá/SP.  Após a aplicação do questionário de qualidade de vida e coleta 
de dados antropométrico para cálculo do Índice de Massa Corpórea - IMC, verificou-se altos índices de sobrepeso e 
obesidade, seguido da falta de atividade física e várias doenças associadas a idade. Porém, os idosos do presente 
estudo consideram-se saudáveis. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Avaliação nutricional; Consumo alimentar. 
 

INTRODUÇÃO 
Com o aumento dos idosos no Brasil, e consequentemente o aumento da população em geral, há a neces-
sidade de mais insumos, aparelhos, medicações, mão de obra e serviços no atendimento à saúde pública 
do idoso. Melhorias no sistema de saúde pública vem sendo boas estratégias, no qual antes somente trata-
va de enfermidades e agora trabalha também da promoção, prevenção, educação em saúde; retardamento 
de doenças e fragilidades, da manutenção e da independência do idoso com seu bem-estar de vida (VE-
RAS; OLIVEIRA, 2018). O presente estudo tem como objetivo avaliar o estado nutricional e a qualidade de 
vida de idosos participantes do Centro de Convivência do Idoso (CCI) do Município de Ipiguá/SP. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi desenvolvido com 41 idosos entre 60 e 90 anos de idade frequentadores do Centro 
de Convivência do Idoso (CCI) do Município de Ipiguá/SP, que após a leitura e compreensão do presente 
estudo, concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE, conforme Conselho Naci-
onal da Saúde, Resolução n°466/2012. Seguido da coleta de dados referente ao questionário desenvolvido 
pelo próprio pesquisador para verificação da qualidade de vida, assim como de dados antropométricos co-
mo peso e altura, para posterior cálculo do Índice de Massa Corpórea - IMC. Em seguida os dados coleta-
dos através do questionário e da avaliação antropométrica foram tabulados e classificados com o auxílio do 
programa Microsoft Office Excel 2016 para posterior análise e discussão.  
 

DISCUSSÕES 
Entre os idosos frequentadores do CCI do Município de Ipiguá/SP verificou uma porcentagem maior de indi-
víduos com sobrepeso e obesidade (39%), seguido de eutrofia (34,2%) e baixo peso (26,8%). E em relação 
a qualidade de vida, somente 43,9% praticam alguma atividade física, seguido de 70,7% com doenças crô-
nicas degenerativas como hipertensão, diabetes, artrose, doenças respiratórias e colesterol alto. Em contra-
partida, somente 22% apresentam dificuldade em realizar atividades rotineira, considerando-se 80,5% ido-
sos saudáveis 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mesmo com índices de sobrepeso e obesidade elevados, falta de atividade física e doenças associadas a 
idade, os idosos do CCI consideram-se saudáveis, convivendo normalmente com todas as dificuldades rela-
cionadas a idade. 
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RESUMO 
Estudo transversal com o objetivo de avaliar a qualidade de vida de idosos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do mu-
nicípio de Bálsamo – SP. Os dados foram coletados no mês de setembro de 2019, utilizando o WHOQOL-Bref e um 
questionário sociodemográfico. A amostra foi constituída de 40 idosos com idade superior a 60 anos e média de 71 
anos. Os resultados mostraram maior participação feminina (52,5%), 75% eram casados, 50% apresentaram estado 
nutricional de eutrofia, 72,5 % possuem o ensino fundamental, 67,5% utilizam o SUS e 55% consideram sua saúde 
como boa. O envelhecer e a morte são vistos como fato natural, e o aspecto que mais compromete a qualidade de vida 
é a falta de perspectivas de participação social na comunidade. Conclui-se pela necessidade dos profissionais de saúde 
de atentarem mais para os aspectos que influenciam negativamente na determinação da qualidade de vida dos idosos. 
 
PALAVRAS CHAVES: Qualidade de vida. Idosos. Whoqol-Bref. 
 

INTRODUÇÃO 
O envelhecimento, apesar de ser um processo natural, submete o organismo a diversas alterações anatô-
micas e funcionais, com repercussões nas condições de saúde e nutrição do idoso (PFRIMER; FERRIOLLI, 
2008). Além dos condicionantes específicos do próprio envelhecimento, existem outros fatores que podem 
afetar o estado nutricional dessa população, tais como: situação social (pobreza, isolamento social), altera-
ções psicológicas (demência, depressão), condição de saúde (doenças crônicas, disfagia, polifarmácia, 
alterações na mastigação, perda da capacidade funcional e autonomia), entre outros (BOSTROM et al., 
2011). 

 
METODOLOGIA 

Estudo exploratório, transversal e quantitativo, na Unidade Básica de Saúde (UBS) em Bálsamo- SP. Parti-
ciparam do estudo, idosos com idade superior a 60 anos. Os dados foram coletados no mês de setembro de 
2019, utilizando o WHOQOL-Bref e um questionário sociodemográfico. Para a análise de dados foi utilizado 
o Excel. Todos os participantes receberam orientações sobre os objetivos deste estudo e assinaram um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UNILAGO sob o parecer número 3.630.386. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve maior prevalência feminina (52,5%), 50% apresentaram estado nutricional de eutrofia, 72,5% possu-
em o ensino fundamental, 67,5% utilizam o SUS e 55% consideram sua saúde como boa. Segundo WHO-
QOL-BREF, o domínio que mais contribuiu foi o psicológico, seguido do ambiental e do social. O domínio 
com menor contribuição foi o domínio físico. A qualidade de vida geral (QV) contribuiu mediamente para um 
bom resultado. 
 

CONSIDERAÇÕE FINAIS 
Conclui-se que a utilização de um instrumento para avaliar a qualidade de vida de idosos torna-se uma fer-
ramenta importante para identificar as necessidades dos pacientes e propor medidas para ajudar no trata-
mento multiprofissional e pela necessidade dos profissionais de saúde de se atentarem mais para os aspec-
tos que influenciam negativamente na determinação da qualidade de vida dos idosos. 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DO CONSUMO DE CÁLCIO E VITAMINA D EM MULHERES PÓS-
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RESUMO 
Com o envelhecimento surgem fatores que afetam as necessidades das mulheres, como a baixa produção de hormô-
nios sexuais, desejo sexual diminuído, ansiedade, alterações na pele, massa muscular reduzida, ganho de peso na 
região visceral. E algumas necessidades nutricionais que afetam o consumo adequado dos nutrientes fornecidos por 
uma boa alimentação. Uma das fases do envelhecimento da mulher é a menopausa sendo caracterizada após a ultima 
menstruação fisiológica. A amostra do estudo foi de 50 mulheres com idade igual ou superior a 50 anos, residentes do 
município de Jaci. Foram utilizados três Recordatórios de 24 horas para três dias consecutivos da semana, medidas 
como Circunferência da cintura e do quadril, avaliadas como relação cintura/quadril e o Índice de Massa Corporal (IMC). 
Nos resultados observou-se que o IMC predominante foi o de eutrofia. A relação cintura/quadril foi de baixo risco para 
doenças cardiovasculares e a ingestão de Cálcio e Vitamina D estavam inadequado segundo as DRIS. 
 
PALAVRA-CHAVE: Menopausa; Cálcio na menopausa; Vitamina D na menopausa. 

 
INTRODUÇÃO 

Uma das fases do envelhecimento da mulher é a menopausa sendo caracterizada após a ultima menstrua-
ção fisiológica (FERREIRA et al., 2015). O cálcio é responsável pela formação e fortalecimento dos ossos, 
prevenindo fraturas e osteoporose. A vitamina D favorece a absorção do cálcio a nível intestinal e auxilia na 
formação óssea corretamente. (BARONCINI et al., 2018). Por decorrência disso, o seguinte artigo teve co-
mo objetivo avaliar o consumo nutricional de cálcio e vitamina D em mulheres pós-menopausa. 

 
METEDOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal quantitativo, utilizando uma amostra de 50 mulheres com 
idade igual ou superior a 50 anos, residentes na zona urbana do município de Jaci. Os dados das partici-
pantes foram selecionados a partir da Unidade Básica de Saúde (UBS) e do Recanto Sagrado Coração de 
Jesus do município. As informações foram coletadas no período de Agosto a Outubro de 2019. As partici-
pantes foram submetidas a medidas antropométricas como: Circunferência do Quadril, Circunferência da 
Cintura e Índice de Massa Corporal (IMC), um Recordatório Alimentar de 24 horas (R24) no período de três 
dias consecutivos. 

DISCUSSÃO 
No presente estudo, o IMC predominante foi o de eutrofia (36%). Na relação cintura/quadril observou-se que 
a grande maioria foi de baixo risco para doenças cardiovasculares. O Cálcio (53%) e a Vitamina D (5%) 
mostraram valores abaixo da média estipulada pela Dietary reference intakes: aplicabilidade das tabelas em 
estudos nutricionais (DRIS) . Segundo Fisberg, 2013 a ingestão inadequada de Vitamina D se mostrou qua-
se 100% em todas as regiões do Brasil exceto no Norte que apontou um consumo abaixo de 92%, já o cál-
cio o consumo inadequado foi de 94% a 98% em todas as regiões do Brasil. 

 
CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

Na amostra coletada foi observado que as mulheres estavam consumindo micronutrientes acima da media 
recomendada, através da alimentação e do uso de suplemento para Cálcio e Vitamina D, mostrando que o 
auxilio de um nutricionista seria de melhor ajuda para uma alimentação mais balanceada para essa fase da 
vida. 
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RESUMO 
O trabalho tem como objetivo principal entender porque as pessoas não fazem a leitura de rótulos alimentares, sendo 
que o rotulo é a principalmente fonte de informação sobre os ingredientes do alimento, evitando assim o consumo 
excessivo de açucares, gorduras, sódios, entre outros componentes. As informações parecem claras de primeiro 
momento, mas depois elas encontram dificuldade de interpretação. A pesquisa aconteceu na cidade de São Jose do Rio 
Preto com 50 pessoas de ambos os sexos, com um questionário simples, a maior dificuldade das pessoas esta 
relacionada a leitura das informações, acham confusas, dificultando o entendimento e também não sabem fazer a 
interpretação do rótulo. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Rotulagem Nutricional. Dificuldade. Interpretação  
 

INTRODUÇÃO 
Rotulagem nutricional é definida como toda a descrição destinada a informar o consumidor sobre as 
propriedades nutricionais de um alimento, compreendendo a declaração de valor energético e os principais 
nutrientes. O rótulo de informação nutricional do produto alimentar fornece informações sobre as calorias 
por porção dos produtos. Em seguida lista a quantidade (em gramas) do total de lipídios, gordura saturada, 
gordura Trans, sódio, carboidratos, fibra alimentar e proteínas, bem como a porcentagem do valor diário 
(VD) da maioria desses componentes (MAHAN; STUMP, 2010.). Os rótulos presentes nos alimentos servem 
como um veículo de comunicação entre o consumidor e o produto. Essas informações servem para orientar 
os indivíduos sobre o que está sendo consumido, mas devido à falta de conhecimento de como utilizar 
essas informações o consumidor acaba não atribuindo importância a essas informações nutricionais. O 
trabalho teve como objetivo analisar a maior dificuldade que os consumidores encontram quanto à leitura do 
rótulo nutricional. 

 
METODOLOGIA 

Foi utilizado o método de pesquisa descritiva, foi elaborado um questionário de múltipla escolha onde foi 
realizada coleta de dados em um supermercado na cidade de São Jose do Rio Preto, - SP, a pesquisa foi 
realizada no dia 25 e 26 de outubro de 2019,e ao todo foram abordadas 50 pessoas param participar, todas 
assinaram ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com a concordância em participar do estudo, os 
dados foram analisados utilizando o programa Microsoft Excel (2016). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Constatou-se que das 50 pessoas que participaram do projeto 32 pessoas foram no sexo feminino e 18 
masculinos, dos entrevistados 31 pessoas não tem o tempo para realizar a leitura de rótulos no 
supermercado. Os motivos que levam as pessoas a fazerem a leitura estão relacionadas a questão de 
saúde, 20 pessoas fazem a leitura para a redução de peso e 16 para ter uma alimentação saudável. Mais 
da metade dos entrevistados utilizam os rótulos para informações nutricionais e para manter uma dieta 
saudável. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Verificou-se que 41 pessoas não conhecem o suficiente de nutrição para utilizar a informação nutricional. 
Para 38 pessoas as informações nos rótulos não são apresentadas de uma maneira clara, o que dificulta o 
entendimento. Para 22 pessoas as informações apresentadas nos rótulos são confusas e 11 não sabem 
fazer a interpretação do rótulo, para 5 faltam  o conhecimento sobre rotulagem, para outros 5 faltam a 
informação sobre o assunto e 7 não tem o interesse sobre o assunto,  
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RESUMO 
A frequência de alimentos de fácil consumo na dieta pela população é crescente, em virtude da praticidade e do sabor 
agradável oferecido. O consumo desses produtos pode acarretar problemas à saúde devido aos inúmeros aditivos quí-
micos utilizados. Foi aplicado questionário para identificação do uso de alimentos processados e ultraprocessados na 
alimentação dos universitários. A maioria dos universitários era jovem (entre 19 e 21 anos), do sexo feminino e os ali-
mentos com corantes mais consumidos foram balas, refrigerantes e picolé. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentos processados; ultraprocessados; aditivos alimentares. 
 

INTRODUÇÃO 
Os corantes possuem uma classe de aditivos alimentares e tem a finalidade de conferir, intensificar ou pa-
dronizar a coloração dos produtos alimentícios, proporcionando as mesmas características de um produto 
natural (MESSIAS; SOUZA; REIS, 2016).  A alergia alimentar é um problema nutricional que vem crescendo 
nas últimas décadas, devido à exposição da população a uma maior quantidade de alérgenos alimentares 
disponíveis (SILVA et al., 2018).  
 

METODOLOGIA 
Refere-se a uma pesquisa realizada na cidade de São José do Rio Preto. Abrangeu indivíduos maiores de 
18 anos para avaliar sua frequência alimentar e se possuem alergia alimentar, por meio de questionário. A 
participação só foi realizada após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, tendo plena 
liberdade para desistir da pesquisa. O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da UNILAGO. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se que a faixa etária dos jovens entrevistados apontou para uma maioria entre 19 a 21 anos 
(57%), seguida da faixa de 22 a 55 anos (43%). Sendo 61,5% do sexo feminino. Os alimentos de maior 
consumo são as balas (78,5%), refrigerantes (76,9%) e picolé (69,2%). Já 66,1% alegaram que não se ali-
mentam adequadamente. Dos 65 jovens, 24,6% possuem alergia alimentar, e o alimento que mais causou 
alergia alimentar foi o presunto (75,4%). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os aditivos deveriam ser destacados nos rótulos de uma maneira que pudessem ser compreendida a sua 
função no produto, permitindo que o consumidor se mantenha informado sobre o alimento industrializado 
que está adquirindo. 
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RESUMO 
A higienização das mãos (HM) consiste em práticas envolvidas na prevenção da transmissão de doenças pelas mãos, 
em locais de assistência à saúde. O procedimento da HM engloba: a higienização simples, a degermação, a higieniza-
ção antisséptica e a fricção antisséptica. Contudo, mesmo sendo uma prática simples, estudos mostram que entre aca-
dêmicos e profissionais a adesão a prática tem sido baixa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Higiene das mãos; Acadêmicos; Adesão 
.  

INTRODUÇÃO 
A HM consiste em práticas envolvidas na prevenção da transmissão de doenças pelas mãos, em locais de 
assistência à saúde. O procedimento da HM engloba: a higienização simples, a degermação, a higienização 
antisséptica e a fricção antisséptica. Contudo, mesmo sendo uma prática simples, estudos mostram que 
entre acadêmicos e profissionais a adesão à prática tem sido baixa. O objetivo deste estudo foi realizar uma 
breve revisão bibliográfica sobre a compreensão e adesão da higienização das mãos por acadêmicos e 
profissionais da saúde. 
 

METODOLOGIA 
Por meio de revisão na literatura nas bases de dados do SciELO e do google acadêmico, com as palavras-
chave lavagem das mãos e biossegurança, comparamos a compreensão da prática da HM entre acadêmi-
cos da área da saúde e a frequência dessa prática quando se tornam profissionais atuantes. Verificamos 
que a adesão da HM entre acadêmicos é baixa. A maioria dos alunos relata que tiveram disciplinas que 
abordassem a importância da HM para o controle da disseminação de doença e infecções, e alguns discor-
dam entre o entendimento sobre HM e a adesão. Já os profissionais que trabalham na área tem o conheci-
mento teórico e dispõem de equipamentos e produtos para a lavagem e HM, mesmo assim a adesão ao 
protocolo é baixa.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos 
pacientes. Entre as medidas de segurança adotadas em um ambiente de promoção e cuidado da saúde, a 
HM é uma das iniciativas simples e que garantem aos pacientes e profissionais proteção contra várias do-
enças.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Segundo a literatura, concluímos que é necessário reforçar os estudos e a práticas da HM pelos professores 
e alunos das instituições de ensino superior, assim como ter auditorias mais criteriosas feitas pela vigilância 
sanitária nos ambientes hospitalares e consultórios, garantindo a prevenção e controle das doenças infecci-
osas entre os pacientes e profissionais.  
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RESUMO 
A cárie é uma doença infecto-contagiosa, relacionada principalmente com os micro-organismos presentes na cavidade 
bucal. Para que se inicie o processo da cárie, são essenciais três fatores: hospedeiro (dente), microbiota (bactérias) e o 
substrato (alimentos ingeridos). Também devem ser considerados a dieta ingerida, o dente e sua condição de minerali-
zação e resistência. Estudos demonstram que a bactéria Streptococcus mutans está associada com a cárie dental em 
humanos, existindo uma correlação entre o risco ao desenvolvimento da doença e o número dessa bactéria na saliva. 
Foi realizado uma revisão bibliográfica por meio da busca das seguintes palavras-chaves: saliva, cárie, tamponante e 
doença. O resultado constatou que, crianças com fluxo salivar abaixo da média são mais susceptíveis à doença cárie.  

PALAVRAS-CHAVE: Saliva; Cárie; Tamponante; Doença. 
 

INTRODUÇÃO 
A saliva é um líquido transparente, que tem dentre suas funções, umedecer a cavidade oral e contribuir com 
a digestão. Além de possuir outros componentes que vão interferir na susceptibilidade da cárie dental. Sua 
constituição é baseada em 99% de água e 1% de outros componentes. A cárie dental é uma doença multi-
fatorial que associasse à alimentação e à micro-organismos presentes na saliva e na placa bacteriana. A 
capacidade tamponante da saliva que inclui a manutenção de PH e prevenção da desmineralização influen-
cia na resistência à atividade de cárie dentária. 
 

METODOLOGIA 
O levantamento bibliográfico foi realizado em setembro de 2019, nas bases de dados BVS (Biblioteca Virtual 
em Saúde), SCIELO (Biblioteca Científica Eletrônica Virtual) e no google acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Dentre as funções protetoras da saliva podemos ressaltar que a saliva contribui para a redução da produção 
dos produtos metabólicos prejudiciais, como os ácidos produzidos pelos microrganismos bucais devido à 
presença de muitos fatores antimicrobianos salivares. Dependendo do fator, esses compostos protetores 
podem não apenas prevenir a adesão e o metabolismo da bactéria cariogênica, mas também podem ser 
bactericidas. Destacamos também o efeito tampão da saliva e alguns componentes salivares alcalinos 
(ureia, sialina) que previnem a redução intrabucal do pH após a ingestão de açúcar. Já os componentes 
inorgânicos da saliva aumentam a resistência da hidroxiapatita contra os ataques cariogênicos. Outro fator 
importante é que a saliva pode remineralizar as lesões cariosas iniciais por meio dos seus íons de cálcio e 
de fosfato. Sendo assim, a saliva é uma substância fundamental para a saúde dos dentes e quando o fluxo 
salivar encontra-se reduzido temos consequentemente o aumento da susceptibilidade ás lesões cariosas e 
erosão dentária. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que, para diagnosticar um potencial cariogênio, o profissional deve analisar outros fatores, em 
conjunto com o fluxo salivar e capacidade de tampão da saliva. Os dados analisados informam a necessi-
dade de promover métodos educacionais, como a promoção da saúde bucal paa que tenhamos reduzidos 
os números da doença. 
  

REFERÊNCIAS 
ALVES, Kaoane Taynã et al. Componentes salivares associados à prevenção da cárie dentária. 2016. 
Disponível em: <brasil.bvs.br>. Acesso em: 27 set. 2019. 
BRETAS, Liza Porcaro et al. Fluxo salivar e capacidade tamponante da saliva como indicadores de 
susceptibilidade à doença cárie. 2008. Disponível em: <scholar.google.com.br>. Acesso em: 27 set. 2019. 
SILVA, Thiago Fernando de Araújo et al. Modelo experimental de cárie dentária como ferramenta edu-
cativa em escolas. 2016. Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 27 set. 2019. 

 



 

O PAPEL DA ANAMNESE NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS      
 
SOUZA, Nickollas Silva; ARTIAGA, Elisangela Santos; SILVA, Silvana Correia Alves; CANDIDO, 
Thiago Morales dos Santos; AREDE, Daniele Pedrosa; CAMARGO, Géssica Perpetua Barros.  
Discentes do curso de graduação em Odontologia – UNILAGO.  
 
OLIVEIRA-BUENO, Amanda Priscila. Docente dos cursos de graduação em Enfermagem e Bio-
medicina – UNILAGO.  
 
 

RESUMO 
Conhecer a história médica do paciente antes de qualquer procedimento odontológico é um cuidado que todo cirurgião-
dentista deve tomar. A anamnese constitui a parte mais importante de uma consulta, sendo fundamental para a realiza-
ção do diagnóstico correto. Deve constar a queixa principal ou motivo da procura, suas expectativas, história da doença 
atual, história odontológica e médica, passada e atual, com o maior número de informações possíveis. Assim, a anam-
nese constitui um documento extremamente importante para o cirurgião-dentista tanto para o diagnóstico quanto para o 
tratamento, prevenindo intercorrências e auxiliando o profissional em tomadas de decisões nas condutas clínicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Anamnese; Odontologia; História Clínica. 
 

INTRODUÇÃO 
Conhecer a história médica do paciente antes de qualquer procedimento odontológico é um cuidado que 
todo cirurgião-dentista deve tomar. O diagnóstico correto é o que ditará o sucesso do tratamento. É na 
anamnese que o profissional extrai do paciente detalhes que colaboram para que nenhuma intercorrência 
aconteça (PARANHOS et al., 2007; AMORIM et al., 2016). O objetivo deste estudo foi realizar uma breve 
revisão bibliográfica sobre a importância da anamnese nos procedimentos odontológicos. 

 
METODOLOGIA 

O levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados SCIELO (Biblioteca Científica Eletrônica Virtu-
al), no google acadêmico e no site do Conselho Federal de Odontologia (CFO), pesquisados em setembro 
de 2019. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A anamnese constitui a parte mais importante de uma consulta, sendo fundamental para a realização do 
diagnóstico correto. Deve constar a queixa principal ou motivo da procura, suas expectativas, história da 
doença atual, história odontológica e médica, passada e atual, com o maior número de informações possí-
veis. É importante que sejam registrados os problemas anteriores como a ocorrência de aftas, herpes labial, 
sensibilidade dentária e informações relacionadas aos hábitos de higiene oral e dieta. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Todas as informações essenciais, relatadas pelo paciente, devem ser registradas, como dados constatados 
antes, durante e após o tratamento. Assim, a anamnese constitui um documento extremamente importante 
para o cirurgião-dentista tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, prevenindo intercorrências e 
auxiliando o profissional em tomadas de decisões nas condutas clínicas. 
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RESUMO 
A Odontologia legal tem se destacado na identificação humana por fornecer informações precisas e conclusões confiá-
veis. Os elementos dentais possibilitam a identificação do corpo, pois fornecem informações particulares de um indiví-
duo. Nessa área, os principais meios de identificação humana incluem identificação pela arcada dentária, pela anatomia 
do crânio, pelos seios da face, registro fotográfico de sorriso, identificação pelo DNA da polpa dentária, bem como de-
terminação do sexo por meio de medidas da mandíbula e estimativa de idade pelo ângulo mandibular. Em casos em 
que o reconhecimento visual se torna impossível, a identificação dentária é precisamente eficiente, pois os elementos 
dentais tendem a resistir às mais extremas situações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Odontologia Legal; Antropologia Forense; Arcada Dentária. 
 

INTRODUÇÃO 
A Odontologia forense tem se destacado na identificação humana por fornecer informações precisas e con-
clusões confiáveis. Os elementos dentais possibilitam a identificação do corpo, pois fornecem informações 
particulares de um indivíduo (TERADA et al., 2011). Do ponto de vista legal, é extremamente importante a 
identificação humana, pois os direitos das pessoas podem ser preservados e os deveres podem ser cobra-
dos. A identificação pessoal é uma área de estudo tanto da medicina quanto da odontologia legal (CARVA-
LHO et al., 2009; ALMEIDA et al., 2010). O objetivo deste estudo foi realizar uma breve revisão bibliográfica 
sobre os principais métodos utilizados na identificação humana na área de Odontologia legal. 
 

METODOLOGIA 
O levantamento bibliográfico foi realizado em setembro de 2019, nas bases de dados PubMed (Biblioteca 
Nacional de Medicina dos Estados Unidos), LILACs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde), SCIELO (Biblioteca Científica Eletrônica Virtual) e no google acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Na área de Odontologia legal, os principais meios de identificação humana incluem identificação pela arca-
da dentária, pela anatomia do crânio, pelos seios da face, registro fotográfico de sorriso, identificação pelo 
DNA da polpa dentária, bem como determinação do sexo por meio de medidas da mandíbula e estimativa 
de idade pelo ângulo mandibular. Na maioria das vezes, a identificação pessoal por meio de avaliação 
odontológica utiliza métodos comparativos, sendo muito importante a documentação ante mortem, como o 
prontuário odontológico, fichas de tratamento e radiografias. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que, em casos de queimaduras extensas, de acidentes de grande magnitude e em estágios 
avançados de putrefação, a identificação dentária é precisamente eficiente, pois os elementos dentais ten-
dem a resistir às mais extremas situações. 
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RESUMO 
Atualmente com a atuação dos cirurgiões-dentistas na área de Harmonização Orofacial, muitos pacientes estão em 
busca de uma aparência dentro de um padrão estético mais harmônico e por isso se submetem a cirurgias que visam às 
correções estéticas. Dentre as técnicas existentes na odontologia, a bichectomia vem se destacando e ganhando muitos 
adeptos. A mesma consiste na remoção da bola de Bichat, localizada entre o músculo bucinador e à frente do músculo 
masseter (na bochecha). Torna-se necessário uma avaliação minuciosa da face para a indicação do procedimento, 
podendo ser puramente estético ou funcional, onde temos como indicação o paciente que morde a mucosa jugal duran-
te a mastigação, causando mordeduras graves. As contraindicações incluem: pacientes com infecções locais e/ou sis-
têmicas; que realizam radioterapia e/ou quimioterapia; cardiopatas, coagulopatia e nefropatias. Correta avaliação e 
indicação são fundamentais para a realização do procedimento e por profissional especializado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cirurgiões bucomaxilofaciais; Estética; Cirurgia odontológica. 
 

INTRODUÇÃO 
A cirurgia de bichectomia tem tido sucesso no âmbito das intervenções cirúrgicas orais, uma vez que tem 
sido utilizada para reconstruir defeitos maxilares e ainda contribui para a melhoria estética da face e para a 
harmonia do sorriso. É extremamente importante que os profissionais estejam aptos a identificar as indica-
ções e contraindicações para a cirurgia bem como estarem devidamente qualificados para exercerem a 
função. 
 

METODOLOGIA 
O procedimento metodológico utilizado consistiu em pesquisa bibliográfica com auxílio de artigos, apresen-
tados em forma de pesquisa e revisão de literatura. Dessa forma, o levantamento bibliográfico proposto foi 
realizado em setembro de 2019, nas bases de dados PubMed (Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados 
Unidos), LILACs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SCIELO (Biblioteca Cien-
tífica Eletrônica Virtual) e no google acadêmico. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Na Odontologia atual o procedimento da cirurgia de bichectomia vem alcançando muitos adeptos já que 
apresenta indicações bem como resultados que envolvem além do aspecto funcional o estético. De acordo 
com a literatura, as principais indicações de caráter funcional para a realização da cirurgia são para pessoas 
que tem hábitos orais como morder a bochecha voluntaria ou involuntariamente causando feridas e para 
fechamento de fístula buco sinusal. Em contrapartida, dentre as contraindicações destacamos pacientes 
com infecções locais e/ou sistêmicas, com trismo e as lesões que podem ser ocasionadas em decorrência 
da falta de experiência do profissional, gerando desse modo na literatura, bastante discussão acerca do 
tema.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos que a bichectomia promove uma diminuição do contorno das bochechas melhorando a harmo-
nia facial. Apresenta baixa morbidade e complicações para pacientes saudáveis, sem condições médicas 
graves e cessando o comprometimento do paciente em casos de mordedura da bochecha. 
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RESUMO 
A extração de terceiros molares é o procedimento mais comum praticado por cirurgiões-dentistas em todo o mundo e a 
Amoxicilina tem sido relatada como um antibiótico de ação indicado para o tratamento de diversas infecções bacteria-
nas. Foi realizada revisão de literatura com o objetivo de investigar as evidências científicas que justifiquem a adminis-
tração da Amoxicilina em extrações de terceiros molares com o intuito de prevenir uma infecção. Os resultados demons-
traram que a Amoxicilina é utilizada como o antibiótico de escolha para impedir infecções em extração de terceiro molar 
e que tanto a administração em dose única pré-operatória quanto em doses múltiplas pós-operatórias são efetivas para 
possível contenção de infecção, resultando assim, na eficácia do antibiótico. 
PALAVRAS-CHAVE: Amoxicilina; Terceiro molar; Odontologia. 
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, sabe-se que a extração de terceiros molares é o procedimento mais comum praticado por ci-
rurgiões-dentistas em todo o mundo (SUSARLA et al., 2011). As principais causas associadas à extração de 
terceiros molares se devem a ocorrência de pericoronarites, cáries, periodontites, cistos ou tumores associ-
ados, indicações ortodônticas ou protéticas, cirurgias ortognáticas, bem como impactações dentárias 
(MCARDLE et al., 2006; ABDULAI, et al., 2014). O objetivo deste estudo foi Investigar as evidências científi-
cas que justifiquem a administração da Amoxicilina em extrações de terceiros molares com o intuito de pre-
venir uma infecção. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura baseada em evidências científicas de artigos publicados no scielo, 
Google acadêmico, bireme e pubmed. As palavras chaves utilizadas na busca foram: amoxicilina, terceiro 
molar, odontologia. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Atualmente, destacam-se na odontologia três formas de administração dos antibióticos na exodontia de 
terceiros molares: em dose única pré-operatória, em doses múltiplas no pós-operatório ou utilizando as duas 
formas concomitantemente. A melhor maneira de usar essas drogas ainda é controversa e os trabalhos 
encontrados na literatura variam bastante em relação ao antibiótico a ser usado e suas posologias 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vários estudos que relataram usar a Amoxicilina como o antibiótico de escolha para impedir infecções em 
extração de terceiro molar afirmam que a administração em dose única pré-operatória e em doses múltiplas 
pós-operatórias não se mostrou mais eficaz do que a administração somente em dose única pré-operatória, 
mas em ambas as situações a possível infecção foi contida, resultando assim, na eficácia do antibiótico. 
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RESUMO 
Meios tecnológicos aliados ao contexto educacional provocam diversificadas opiniões sobre sua influência no quesito 
ensino-aprendizagem. Introduzir recursos tecnológicos à composição tradicional escolar cria estímulos que são comple-
tamente efetivados, principalmente, na faixa etária do ciclo de 6º ano do Ensino Fundamental - Anos Finais. Composi-
ção de transição e altas sinapses instigam com abrangência novos domínios no aprender, como coleta, análise e repre-
sentação de dados (conceito matemático), realização de tabelas eletrônicas, amostragem social, espaço geográfico de 
moradia, oratória, domínio da forma culta sobre ortografia, interpretação e escrita, estimulando criatividade, senso críti-
co, interdisciplinaridade, contextualização e interesse do público estudantil.  

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia; Ensino Fundamental; Interdisciplinaridade; Aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 
As tecnologias disponíveis aos educadores facilitam ao profissional, que situado com alunos do 6º ano de 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais, adepto a disciplina de Matemática, a proporcionar ao mesmo um traba-
lho que englobe: tecnologia da informação (computadores e celulares como recursos tecnológicos), junto à 
contextualização vinculando o conhecimento prévio do aluno e interdisciplinaridade, envolvendo a Geografia 
ligando-se a distribuição de dados regionais e Língua Portuguesa com a elaboração de relatórios de pes-
quisas. O atual documento, Base Nacional Comum Curricular, visa fornecer unidades temáticas, habilidades 
e competências a serem desenvolvidas, propondo expandir o conhecimento apreendido no ambiente esco-
lar. Nesta faixa etária, a amostragem social constitui-se na ampliação de cidadania, voltando-se ao sistema 
de probabilidade e estatística.  

METODOLOGIA 
Durante o semestre, será constatado o índice de diversos espaços geográficos de moradia, diante da apli-
cação instaurada em sala de aula, na disciplina de Matemática, na área de Probabilidade e Estatística. Dis-
cutir-se-á a importância sobre a manipulação e coleta de dados, e através de entrevistas em espaço grupal 
a diversidade de moradias será observada. A amostragem sobre os resultados obtidos será em um vídeo 
explicativo sobre cada situação geográfica pesquisada. O foco para a avalição será constituída por ser con-
tínua e formativa. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O presente estudo desenvolvido, porém não aplicado na prática, perante a metodologia de pesquisa foi 
elaborado através de revisão bibliográfica. A unidade temática presente na BNCC, aplica-se sobre o desen-
volvimento “(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos 
alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, 
em tabelas, gráficos e texto”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Espera-se o engajamento de todos os educandos na construção e efetivação do projeto, despertando e 
proporcionando uma aprendizagem significativa, de vivência e colaborativa. Ampliando conhecimentos do 
contexto social, cultural e político.  
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RESUMO 
O principal objetivo deste estudo foi desenvolver uma atividade interdisciplinar com foco na área da matemática, especi-
ficamente no 8 º ano do ensino fundamental ll. Contextualizando a prática educativa à realidade dos educandos inseri-
dos em uma cultura digital. Procuramos alinhar nossa atividade de acordo com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), dentro da unidade temática de “Geometria” e habilidades descritas no código EF08MA18: “reconhecer e cons-
truir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de 
instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Matemática; tecnologias; contextualização; interdisciplinaridade 
 

INTRODUÇÃO 
A tecnologia possui um papel fundamental na documentação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
de forma que deve ser usada como uma ferramenta importante no processo de ensino e aprendizagem, 
garantindo o uso consciente da tecnologia de forma crítica e responsável, tanto no contexto de sala de aula 
quanto para resolução de situações cotidianas. Pensamos na elaboração de um jogo de trilha, usando fer-
ramentas tecnológicas, tais como, QR Code e o software GeoGebra. Nessa proposta o educando assume- 
se como protagonista no processo de construção do conhecimento, promovendo, assim, maior autonomia e 
participação em benefício da própria aprendizagem. Com o objetivo intencional de desenvolver no educan-
do o senso crítico por meio da motivação, do debate de ideias e desenvolvimento da argumentação. O pa-
pel do educador aqui é importantíssimo na elaboração dos planos de aulas e como mediador de todo esse 
processo de ensino/aprendizagem. 
 

METODOLOGIA 
A atividade consistirá na criação de um mapa da instituição escolar para um jogo de trilha. Em alguns pon-
tos dessa trilha serão deixados QR Code contendo situações- problemas ou exercícios contextualizados 
(dentro do conteúdo de aprendizagem proposto), a serem solucionados em grupos de educandos através 
de um processo de investigação, usando como recursos de pesquisas: internet, materiais didáticos (como 
por exemplo, o tangram) e o software GeoGebra. Somente após a solução do problema é que o grupo po-
derá avançar na trilha.  Na sala serão organizados os grupos, explicado cada etapa do jogo e combinado 
com a turma algum tipo de recompensa que será dada ao final do jogo. 
 

DISCUSSÕES 
A unificação de outras áreas do conhecimento será importante, a da Língua Portuguesa, necessária para a 
compreensão dos textos e leitura de imagens que estarão contidos no QR Code, além dos conceitos relaci-
onados a Geografia para elaboração do mapa (trabalhando, assim, com medidas e proporções). O educa-
dor deverá acompanhar os educandos na busca pela solução do problema, respondendo às dúvidas técni-
cas e promovendo o uso consciente da tecnologia de forma crítica e responsável, tanto no contexto de sala 
quanto para resolução de situações cotidianas. Após a atividade deverá ser preparado um espaço para 
reflexão, proporcionando um momento de socialização dos saberes e questionamentos sobre os pontos que 
tiveram mais dificuldades e como a atividade poderia ter sido melhor desenvolvida. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O educador deve valorizar e oferecer diversas estratégias necessárias para a aprendizagem efetiva, levan-
do em consideração a qualidade da formação dos sujeitos envolvidos em sua prática educativa. Portanto, o 
educador deve estar apto a fomentar o pensamento crítico em seus educandos, partindo de uma leitura do 
contexto histórico e local, da subjetividade e autonomia de cada um. 
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TECNOLOGIA E REALIDADE EM SALA: CONSTRUINDO UM MINI DOCUMENTÁRIO 
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RESUMO 
Trata-se de um trabalho interdisciplinar de conclusão de semestre letivo para alunos do 9° ano englobando assuntos da 
atualidade, desenvolvendo os conhecimentos gerais como geografia, português, matemática, saúde e sociedade. O 
objetivo principal é a aquisição de informações e dados, utilizando recursos tecnológicos por meio de pesquisas e traba-
lho em grupo para elaboração de um mini documentário, além da utilização de recursos audiovisuais e redes sociais. 
 
PALAVRAS CHAVE: Interdisciplinaridade, atualidade, tecnologia, pesquisa. 
 
INTRODUÇÃO 
Os alunos trabalharão por meio de pesquisas e coleta de dados de seu contexto social, visando na pratica 
as disciplinas trabalhadas em sala de aula. Espera-se que o mesmo reconheça a importância de seu apren-
dizado de sala de aula e crie relação e conectividade com sua vida cotidiana, fazendo-se uso da tecnologia 
em seu ensino aprendizado. 
 
METODOLOGIA 
A professora responsável irá selecionar cinco assuntos atuais críticos (porte de armas, desmatamento da 
Amazônia, incêndios, aumento do dólar, sarampo) e dividirá a sala em cinco grupos respectivos, aos quais 
sortearão tais temas. Os alunos pesquisarão sobre o assunto com o auxílio da internet e meios de comuni-
cação, juntando o máximo de informações possíveis sobre o mesmo. Com os dados encontrados deverão 
criar gráficos, tabelas, fluxogramas que correspondam as informações existentes. Os dados tratados e or-
ganizados serão apresentados por meio de um mini documentário que gravarão com o auxílio do aparelho 
celular. O objetivo é que todos participem e comentem sobre o assunto estudado. Tais mini documentários 
serão compartilhados no grupo da sala em uma rede social administrado pela professora, onde todos terão 
acesso aos vídeos dos colegas. Os mesmos serão um modo de avaliação final dos discente. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Espera-se que ao se aplicar tal atividade, o uso das tecnologias e redes sociais desperte o interesse dos 
alunos, já que faz parte de vosso cotidiano, assim como os assuntos tratados. Os vídeos devem surpreen-
der em seu desenvolvimento com segurança no que foi dito e principalmente em relação a organização e 
qualidade das tabelas e gráficos criados, conteúdo abordado em sala; assim realiza-se a avaliação da dis-
cente, a qual espera-se ter os resultados como planejado. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A professora responsável por tal atividade busca concretizar os conteúdos trabalhados em sala, demons-
trando aos seus alunos a importância da criticidade sobre acontecimentos do cotidiano e principalmente 
apresenta-los a matemática na pratica, sua fundamentação relacionando os âmbitos teórico e prático. 
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RECICLAR PARA POUPAR A NATUREZA 
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RESUMO 
Reciclagem é o nome dado ao processo de reaproveitamento de objetos usados para novos produtos, esse processo 
gera empregos, movimenta a economia, unindo a responsabilidade social e ecológica. Com isso devemos enfatizar a 
educação e conscientizar sobre ações sustentáveis importantes para preservar o meio ambiente, no qual possamos 
diminuir o uso excessivo de plástico, preservando as futuras gerações. Nessa pesquisa abordamos o tema reciclagem, 
de natureza interdisciplinar, ou seja, o objetivo é unir as disciplinas de ciências, matemática, principalmente na constru-
ção de tabelas, análise de dados, gráficos de setores. Juntamente com o auxílio das tecnologias digitais, a proposta é 
acessar e disseminar informações para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. O tema permite uma abordagem 
global que relacione a postura do cidadão com a necessidade do meio ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reciclagem, Pesquisa, Matemática, Tecnologia. 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo os dados, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Pensando nisso o objetivo 
é conscientizar os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, sobre a importância da reciclagem do plástico 
para evitar o acúmulo na natureza e poluição ambiental. A intenção é fazer com que os educandos realizam 
análise de dados e construção de tabelas e gráficos de setores com as informações coletadas através de 
pesquisas sobre as causas e impactos do uso excessivo do plástico no meio ambiente, utilizando a tecnolo-
gia como uma das fontes de recursos. 

 
METODOLOGIA 

Serão apresentados textos e gráficos que permitem a visualização rápida e fácil para comparar dados e 
produzir mais conhecimento. Os educandos vão resolver problemas, unindo a matemática com o as outras 
disciplinas, além das tecnologias digitais, de forma crítica, significativa, reflexiva e consciente. Com base 
nos relatórios dos resultados de sua pesquisa, os alunos irão fazer uma proposta sustentável que possa por 
em prática no cotidiano. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Esta pesquisa não foi colocada em prática, mas a teoria utilizada entende educação como canal possível de 
mudança e transformação, que visa desenvolver nos alunos a reflexão, argumentação e a tomada de inicia-
tivas sobre o excesso da utilização de plástico e a necessidade da preservação do bem maior. Desta forma, 
eles estarão promovendo a conscientização socioambiental e o consumo responsável. Estarão também 
analisando e interpretando dados coletados, elaborando tabelas e gráficos conforme previsto na BNCC 
(EF07MA36) e (EF07MA37). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A reciclagem, assim como qualquer ideia e ação de caráter sustentável, é de suma importância para cons-
cientização e ação de nossos alunos para um planeta saudável. Este tipo de atividade ajuda os alunos ad-
quirirem hábitos de respeito com a natureza. O tema deve ter prioridade na vida de todos, além de que reci-
clar gera benefícios sociais, econômicos e ambientais. 
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OS JOGOS COMO RECURSOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 
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RESUMO 
Através dos  jogos  as crianças  constroem novas experiências, se envolvem com outras crianças, refletem, tomam 
decisões, desenvolvem o pensamento abstrato e criam possibilidades de jogar, brincar e produzir conhecimentos. Con-
siderando esses fatos, os jogos e as brincadeiras são recursos pedagógicos importantes e determinantes para o desen-
volvimento do aluno, pois no jogar e no brincar desenvolvem habilidades necessárias para o seu processo de alfabeti-
zação. Os jogos são recursos que podem diversificar e auxiliar para sanar diversos problemas que ocorrem no ambiente 
escolar e até mesmo na aquisição da aprendizagem individual. É um instrumento versátil que pode agregar a vida esco-
lar tanto do aluno como do professor, desde que não seja o único instrumento. O respectivo projeto visa analisar como 
os jogos podem facilitar o trabalho do professor no processo de ensino-aprendizagem e na alfabetização dos seus alu-
nos.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Jogos, Desenvolvimento, Aprendizagem. 

 
INTRODUÇÃO 

O referente projeto tem por objetivo analisar a utilização dos jogos no processo de ensino e aprendizagem 
ressaltando a importância dessa utilização e como contribui para o desenvolvimento nos aspectos cogniti-
vos e sociais dos alunos. Devido a defasagem no ambiente escolar é possível perceber que tal ineficiência 
vem desde a educação infantil, onde nota-se a importância do professor em diversificar os métodos utiliza-
dos no processo de ensino-aprendizagem.“O uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos reme-
te-nos para a relevância desses instrumentos para situações de ensino e aprendizagem e de desenvolvi-
mento infantil” (Kishimoto, 1997, pag. 36). Quando a criança joga e brinca ela constroem novas experiên-
cias, se envolvem com outras crianças, refletem, tomam decisões, desenvolvem o pensamento abstrato e 
criam possibilidades de jogar, brincar e produzir conhecimentos.  

 
METODOLOGIA 

Esta pesquisa realizou-se por meio de revisão bibiográfica, a partir de leituras e fichamentos de artigos cien- 
tíficos e livros que abordam o tema proposto, tendo como resultado a escrita de um artigo científico. 
 

DISCUSSÕES 
Para compreendermos a importância dos jogos como recursos no processo de alfabetização buscamos 
analisar como ocorre o processo de alfabetização baseada na teoria da autora Emilia Ferreiro, que se tor-
nou referência no ensino do nosso país e seu nome está ligado ao construtivismo. O ato de alfabetizar im-
plica em uma sensibilidade do professor para mediar a construção do aluno e seu desenvolvimento. Os 
jogos são instrumentos pedagógicos importantíssimos que podem estimular o desenvolvimento das crianças 
e as habilidades que necessitam para seu processo de alfabetização, por atender capacidades intelectuais, 
sociais e afetivas para sua realização.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O jogo na aprendizagem é um instrumento importante para o desenvolvimento da criança. Ao utilizar os 
jogos proporcionamos o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. O Jogo como qualquer outro 
recurso pedagógico é um instrumento para auxiliar o professor considerando as dificuldades e característi-
cas de cada aluno, proporcionando um aprendizado satisfatório.  
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PESSOAS CEGAS: HISTÓRIA, TRABALHO E EDUCAÇÃO NO BRASIL 
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RESUMO 

O objetivo é relatar sobre uma visão ampla dos deficientes nas escolas e sociedade, pesquisando como desenvolveu-se 
no decorrer do tempo, qual era a visão da sociedade e como sustenta-se nos dias atuais. A educação inclusiva é um 
processo histórico que vem se reconstruindo, sendo que na antiguidade os deficientes eram afastados dos convívios 
sociais, por exemplo. Nos relatos dos autores sobre seus estudos na perspectiva educacional, faremos uma reflexão 
sobre os direitos dos deficientes nas escolas e sociedade.  

PALAVRAS- CHAVE: Educação Inclusiva; História da Inclusão; Deficiência Visual 

INTRODUÇÃO 
A História como registro, nos proporciona conhecimento dos primeiros grupos humanos e sua trajetória a 
ausência do conhecimento dos estudos Científicos sujeitou crianças, jovens e adultos “diferentes” pagas-
sem com suas vidas. O homem em sua constante luta por renovação de direitos busca até hoje, o paradig-
ma desse aperfeiçoamento; alguns em prol dos deficientes viver em direito pleno e digno, de vivenciar dias 
melhores. O papel do professor é e será fundamental nessa escalada. Ver na pessoa do outro, sua própria 
construção de vida, buscando em dias atuais vencer discriminações, preconceitos egoísticos nas escolas e 
no Brasil. 

METODOLOGIA 
Tenciono com este trabalho trazer a realidade a trajetória de luta da pessoa cega e com baixa visão, uma 
reflexão atual, mudança real da inclusão na sociedade sobe as mais variadas perspectivas. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O Tema abordado e relatado pelos autores, nos remete a refletir a importância do educador comprometido 
com a educação inclusiva como fundamental construção para emancipação do pensamento crítico e a con-
cepção da educação na perspectiva inclusiva socioeconômicas e política, levando em conta os processos 
almejados. [...] é necessário acabar com a educação segregada, inválida para cegos e desfazer os limites 
entre a escola especial e normal. A educação da criança cega deve ser organizada como a educação a 
criança apta para o desenvolvimento normal; a educação deve formar realmente do cego a uma pessoa 
normal, de pleno valor no aspecto social e eliminar a palavra e o conceito de “deficiente” em sua aplicação 
ao cego (VIGOTSKI, 1997, p.87). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Busco com este estudo proporcionar uma análise reflexiva sobre a história ao longo dos séculos, levando a 
compreender que o ato político e o respeito as decisões da pessoa cega e baixa visão, requer um posicio-
namento social do educador a alcançar o paradigma sendo seu desempenho exercido com mudanças profí-
cuas.  
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A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 
 
SILVA, N.R; Discente do curso de Pedagogia – UNILAGO. 
 
BELLO, S. F. Docente do curso de Pedagogia – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A consciência fonológica é a habilidade de refletir e manipular os seguimentos da fala, além de ser muito importante 
para o processo de alfabetização. Sua habilidade é voltada para a capacidade de pensar e entender a própria língua, ou 
seja, entender os significados das unidades mínimas das palavras, é conscientizar que a fala também pode ser escrito, 
visto que, quanto mais cedo a criança tiver essa capacidade melhor será seu desempenho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Consciência Fonológica. Alfabetização. Educação Infantil. Estratégias de ensino. Prática educati-
va. 
 

INTRODUÇÃO 
A habilidade metafonológica, especificamente a consciência fonológica, que é a capacidade e habilidade de 
reflexão consciente sobre a língua, reflexão sobre rimas, sílabas e fonemas. Essa habilidade é muito impor-
tante no início da alfabetização. Por isso, os professores em sala de aula devem promover atividades que 
desenvolvam a consciência fonológica. Para que isso aconteça existe diversos conceitos e estratégias vol-
tadas para o desenvolvimento consciência fonológica e como o educador deve lidar com esse processo no 
contexto educacional. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo bibliográfico, voltado para principalmente para o espaço escolar, apoiando-se em 
ideias de Capovilla; Capovilla (2011), Bello; Machado; Santos (2016), BNCC (2018), artigos de outros pes-
quisadores e sites acadêmicos, buscando por palavras chaves: consciência fonológica e alfabetização. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O estudo desse tema é de extrema relevância na área pedagógica, uma vez que tem um papel importante 
no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Além disso, nos mostra o quanto o trabalho conjunto 
entre professor e aluno, perante o qual o professor precisa relacionar e refletir sobre a dicotomia entre a 
teoria e a prática de maneira frequente e intensa, de acordo as necessidades dos alunos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para que a aprendizagem da leitura e da escrita ocorra de fato, é essencial que o professor tenha um co-
nhecimento sobre a estrutura linguística o que perpassa sobre a consciência fonológica. Alfabetizar não é 
apenas ensinar o alfabeto e sim as unidades mínimas compostas em cada palavra, é fazer a criança pen-
sar, refletir sobre a língua.  
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TRANSEXUALIDADE: COMO EDUCADORES DEVEM ABORDAR E AJUDAR O INDIVÍDUO 
DURANTE SUA TRANSIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO SOCIAL. 
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RESUMO 
É inegável que as questões de gênero vêm sendo abordadas de uns tempos para cá e muitas pessoas não percebem 
que é uma parte importante do desenvolvimento da criança. Esse processo de auto identificação e auto aceitação é um 
processo importante para que o indivíduo se posicione em uma esfera social e exerça sua cidadania de forma livre e 
espontânea.  
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Sexualidade; Bullying; Violência Simbólica.  
 

INTRODUÇÃO 
O ser humano é um ser que esta em constante transformação, tanto física quanto mental. Nesse processo 
está presente uma fase de autodescobrimento e auto aceitação que, em alguns casos, acontece durante o 
período escolar. Com isso, caberá à escola, sendo um dos lugares que a criança passa mais tempo, ter 
profissionais sensíveis ao ponto de compreender a importância desse processo de auto aceitação e que 
saibam orientar esse aluno, evitando bullying, ocasionado por questões de gênero e sexualidade, e evitar 
traumas futuros. O destaque desse trabalho será focado em bullying por questões de gênero.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se sobre um estudo bibliográfico, em uma esfera social, apoiando-se em ideias de Althusser, Bourdi-
eu, artigos de outros pesquisadores e sites acadêmicos, buscando por palavras chaves: gênero; sexualida-
de; violência simbólica.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O pedagogo formará os alunos para que, futuramente, exerçam sua cidadania. Contudo, alguns profissio-
nais não possuem “jogo de cintura”, para resolverem situações específicas como a fase de autodescobri-
mento do aluno. Esse momento, caso o aluno saia fora da curva da “normalidade” é marcado por situações 
vexatórias e de retaliação que, em alguns casos, se tornam atos bárbaros de agressões físicas e psicológi-
cas  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo visa apontar e evidenciar as lacunas na formação de professores como educadores para o 
mundo, sendo que, em casos de bullying na escola por questões de gênero e sexualidade, muitas vezes, o 
educador e a gestão se fazem omissos ou não conseguem trabalhar com os alunos uma forma de, pedago-
gicamente falando, aceitar o outro e suas diferenças para que esses se desenvolvam sem “questões pen-
dentes”.  
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A ATUAÇAO DA PSICOLOGIA COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADES SOCIAIS.  
 

ZANCANER, Ellen Ariane; Discente do curso de Psicologia - UNILAGO.  
 
XAVIER, Nelmelice; Docente do curso de Psicologia – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo levantar dados sobre a atuação do psicólogo com famílias em situação de vulnera-
bilidade social, na qual busca identificar sua organização frente esta fragilidade. Trata-se de um estudo relevante, visto 
suas transformações constantes diante de contextos sociais precários e desiguais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: sistema familiar, atuação do psicólogo e famílias vulneráveis. 
 

INTRODUÇÃO 
Pereira (2004) trata a família como um núcleo básico, formado por uma estruturação psíquica onde cada 
membro ocupa um lugar/função. Visto isso, quando o ambiente deixa de ser um espaço de proteção e pas-
sa a ser um espaço de conflito, sua busca por superação é fragmentada, resultando em disfunção. No que 
se refere à vulnerabilidade social, de acordo com a política nacional de assistência social (PNAS, 2004) esta 
se concretiza as situações que desencadeiam aos familiares processos de exclusão social, vivenciados 
frente ao contexto de pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão não sistemática de literatura, de caráter qualitativo e metodologia narrativa. Os 
dados foram levantados e selecionados de artigos científicos publicados em sites acadêmicos a partir do 
ano de 2003. 
 

DISCUSSÕES 
Observa-se que um dos maiores contribuintes para que a família se encontre em situação de vulnerabilida-
de social é a situação econômica, visto que essa engloba a educação, renda familiar, exclusão social e a 
falta de assistência básica. Perante os estudos levantados, observa-se a atuação com a família como um 
dos manejos para propiciar desenvolvimento, afim que esta busque alternativas para fortalecer seus víncu-
los afetivos. Desta forma, a maior atuação de profissionais com esses grupos vulneráveis encontra-se em 
redes de atuação publica.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se a família como a base principal para o desenvolvimento e estruturação do sujeito. Quando esta 
se encontra em situação de risco, esbarra-se na estagnação de sua funcionalidade, entrando em uma luta 
desigual e desumana por sobrevivência. A atuação do profissional psicólogo com indivíduos em vulnerabili-
dade social busca juntamente com os membros familiais, estratégias que proporcionem desenvolvimento 
perante a dificuldade encontrada. Desta forma, é responsabilidade do Estado à garantia das políticas bási-
cas para o desenvolvimento da família e, quanto ao trabalho do psicólogo, este visa apresentar estratégias 
de enfrentamento e os direitos por vezes desconhecidos por aquele grupo. 
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RESUMO 
A presente pesquisa teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre a abordagem familiar e influência 
desta no tratamento em serviços de saúde de drogaditos. Trata-se de uma revisão dos artigos publicados nos últimos 5 
anos utilizando a Base de dados CAPES, utilizando as palavras chaves em inglês Family approach, drug dependence e 
treatment.  6 artigos foram selecionados. Os resultados apontam que o sintoma da utilização de substâncias num dos 
membros de uma família denuncia o comprometimento da estrutura familiar e em diversos setores, evidenciando a 
quebra desses vínculos familiares e a falta de acolhimento, contribuindo para a institucionalização e isolamento social 
desse indivíduo. Tratar a família se tornou uma necessidade, pois elas sofrem e adoecem juntamente com o dependen-
te químico.  
 
PALAVRAS- CHAVE: abordagem familiar, dependência a drogas, tratamento. 
 

INTRODUÇÃO 
A dependência química envolve vários fatores como social, psicológico, cultural e espiritual, que são influ-
enciados e influenciam na causa, curso e transtorno, afetando usuários e familiares (ARAGÃO,2009). A  
família é entendida como um cenário de risco e/ou proteção frente às complexidades do abuso às substân-
cias, e seus membros compartilham afetos, valores e normas, sendo eles positivos ou negativos. No ambi-
ente familiar se aprende comportamento que serão fundamentais para a formação de identidade do indiví-
duo e na sua interação com o meio (BRAUN, 2014). Considerando a relevância da temática, presente pes-
quisa teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre a abordagem e influência da família 
com usuários de drogas em tratamento em serviços de saúde. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão da bibliografia utilizando o portal periódicos CAPES, no período de 2013 à 2018, 
utilizando as palavras chaves: “family approach” e “drug dependence” e “treatment” (tratamento). Foram 
excluídos artigos que tratassem de apenas de usuários de drogas ilícitas ou medicamentos ou abordagens 
com familiares de não usuários de drogas. 
 

DISCUSSÕES 
A busca resultou em 41estudos, e, após leitura dos resumos, foram selecionados 6 artigos que faziam referência a 
influência da família com usuários de drogas (adultos e adolescentes) e a importância de intervenção relaci-
onada a ela em serviços de saúde. Os resultados demonstram que grande parte dos dependentes químicos 
e suas famílias vivem em situações de vulnerabilidade social, propiciando assim às recaídas e eventos ne-
gativos, aumentando o estigma social, e que acaba resultando na quebra de vínculos familiares e falta de 
suporte ao dependente químico, contribuindo com uma prática institucionalizante como alternativa para 
afastar o usuário de seu contexto de uso.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O usuário é transformado num problema exclusivo familiar, sendo depositada atenção, cobrança e uma 
expectativa exacerbada. Tratar famílias com membros dependentes químicos é uma necessidade, uma vez 
que elas também adoecem e sofrem. Estimular a comunicação entre os membros e promover reconheci-
mento de papel de cada um também beneficia o desfecho terapêutico.  
.  
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RESUMO 
O presente estudo visa demonstrar a influência da aquisição da língua nativa, neste caso a Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), para a criança Surda. Segundo dados estatísticos do IBGE 2010, aproximadamente 1,1% da população bra-
sileira são deficientes auditivos, estimativa total de brasileiros que ultrapassa os 210 milhões de habitantes. Este artigo 
será desenvolvido a partir do princípio de que a aquisição da língua nativa oferece a criança Surda, a possibilidade de 
um desenvolvimento cognitivo dentro dos padrões considerados normais (SILVA, 2015). Considera-se que o conheci-
mento seja o meio necessário para estabelecer garantias de respeito às suas limitações e de promover o pleno desen-
volvimento de suas capacidades. A Identificação, a partir de estudos sistematizados, de como ocorre o processo de 
aquisição da língua e sua influência no desenvolvimento cognitivo, permitirá uma revisão mais abrangente sobre esse 
tema e suas implicações práticas no cotidiano desses indivíduos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Surdez, Língua de sinais, Cognição, Desenvolvimento infantil 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo Alves (2015) após a confirmação do diagnóstico da Surdez, no caso de famílias de pais ouvintes, 
inicia-se um processo complexo de compreensão e aceitação do fato, processos decorrentes, ou seja, o 
planejamento e a elaboração de estratégias para proporcionar a criança um desenvolvimento cognitivo, 
psicológico e afetivo-emocional saudável igual a uma criança ouvinte. Quando a criança Surda nasce de 
pais Surdos o processo de aquisição da língua de sinais ocorre naturalmente. Quando a criança Surda nas-
ce de pais ouvintes a situação se configura de forma diferente, pois a aquisição da língua de sinais precisa 
primeiramente ser adquirida pelos pais para que posteriormente ela possa ser transmitida a criança (SILVA, 
2015).  

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão sistemática, a partir da recomendação prisma. A revisão foi baseada em artigos 
encontrados nas principais bases de dados relacionadas a saúde, em especifico ao campo da psicologia, 
utilizando os seguintes descritores: surdez e cognição. Foram encontrados 14 artigos que atendem a esses 
critérios. Após análise dos resumos foi estabelecido que apenas 5 serão utilizados, pois estão relacionados 
a área de conhecimento especifico desse estudo, a psicologia.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Como evidencia a literatura vista, o indivíduo Surdo dispõe das condições necessárias ao desenvolvimento 
e aquisição da linguagem, pois considera-se que a surdez não o torna um indivíduo com possibilidades 
inferiores ou impossibilitado, mas com possibilidades diferentes. A análise da aquisição da língua nativa e o 
posterior desenvolvimento das habilidades cognitivas, psicológicas, sociais e afetivo-emocionais, exige que 
se considere as diferenças culturais e linguísticas deste indivíduo.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir dos dados coletados estima-se validar a importância da aquisição precoce da língua de sinais, ga-
rantindo assim ao individuo surdo o respeito às suas necessidades, fornecendo a eles todos nos instrumen-
tos necessários, sejam eles cognitivos-intelectuais ou mesmo físico-estruturais assegurando a esses o direi-
to a fazer suas escolhas futuras e tomar decisões baseadas no seu conhecimento de realidade.  
 

REFERÊNCIAS 
ALVES, Elizabete Gonçalves; FRASSETTO, Silvana Soriano. Libras e o desenvolvimento de pessoas Sur-
das. Aletheia, Canoas, n. 46, p. 211-221, abr. 2015 

 
 
 



 

A COMPREENSÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE SOBRE O ATENDIMENTO REALIZADO A 
POPULAÇÃO LGBT 

 
SIMIEL, Deniz; SOUZA, Mariana Antonia Panice de; Discentes do curso de Psicologia – UNILA-
GO. 
 
COUTINHO, Pedro Junior Rodrigues; Docente do curso de Psicologia – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi investigar a compreensão do profissional de saúde sobre o atendimento realizado a 
população LGBT. Estudo descritivo, transversal, quantitativo. Participaram 32 profissionais de saúde pública. Os dados 
encontrados no presente estudo indicam que a população LGBT tem acessado os serviços de saúde, e os profissionais 
tem considerado os seus atendimentos de qualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Política LGBT; atendimento em saúde; profissionais de saúde. 
 

INTRODUÇÃO 
A complexidade da situação de saúde do grupo LGBT e, especialmente, diante das evidências que a orien-
tação sexual e a identidade de gênero têm na determinação social da saúde, impõe a construção de interfa-
ces para a promoção da inclusão social nas quais o acesso e a qualidade dos serviços de saúde contribuem 
para o enfrentamento das iniquidades (COSTA et al., 2017). O presente estudo tem como objetivo investigar 
a compreensão do profissional de saúde sobre o atendimento realizado à população LGBT. 
 

METODOLOGIA 
Estudo descritivo, transversal, quantitativo. Aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa (parecer 3.579.875). 
Participaram 32 profissionais de saúde pública, de acordo com os critérios de inclusão pré-estabelecidos. 
Para a coleta de dados foi utilizado como material entrevista semiestruturada, elaborada pelos pesquisado-
res. Os dados foram analisados de forma quantitativa, com testes estatísticos não paramétricos (p<0,05).  
 

DISCUSSÃO  
Dos resultados, a maioria dos profissionais entrevistados eram enfermeiros 9 (27,3%); atuavam em contexto 
hospitalar 25 (78,1%). Já haviam realizado atendimento à pessoa LGBT 28 (84,8%), e 4 (12,1%) não. Do 
atendimento realizado, 24, dos profissionais não sentiu nenhuma dificuldade em conduzi-lo, e 6 sentiu al-
guma dificuldade, em como se referir ao paciente transexual em relação ao nome social e o nome de regis-
tro. A maioria já tinha mais de 15 atendimentos realizados. Com relação a um contato frequente com a po-
pulação LGBT no contexto de trabalho, a maioria, 27 (81,8%), disse que tem contato diário, e 5 (15,2%) não 
tem um contato frequente. Sobre o local em que trabalham, se consideram como sendo um serviço que 
atende a população LGBT, a maioria disse que sim, 21 (63,6%), 10 disse que não (30,3%), e 1 (3,0%) não 
respondeu. A maioria respondeu que não há treinamento, palestras e protocolos voltados a realização de 
atendimento LGBT para preparem os profissionais, 19 (57,6%), nos seus locais de trabalho, 8 (24,2%) disse 
que sim, destacando apenas palestras e treinamentos, e 3 dos participantes não souberam dizer. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dados encontrados no presente estudo indicam que a população LGBT tem acessado os serviços de 
saúde. Os profissionais entrevistados não apresentaram dificuldades na realização do atendimento realiza-
do, considerando que a maioria já havia tido essa experiência. Houve um resultado semelhante a literatura 
cientifica, que destaca as dificuldades de profissionais conduzirem os atendimentos a indivíduos transexu-
ais. A maioria dos profissionais não teve um preparo ou formação para atender essa demanda especifica. 
Os dados destacam a necessidade de integração entre os diversos segmentos sociais e os serviços de 
saúde, e a qualificação dos profissionais para garantir o acolhimento adequado aos sujeitos transexuais nos 
serviços do SUS. 
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RESUMO 
O presente estudo apresenta o relato de experiência da ação educativa de sensibilização sobre o feminicídio com ado-
lescentes da rede pública de educação. Estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado em agosto de 2019, 
juntamente com adolescentes de ambos os sexos, estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, idade entre 15 e 18 
anos, em uma escola pública estadual do município de São Jose do Rio Preto – SP. A ação oportunizou um espaço de 
discussão, debate e aquisição de informações, possibilitando que os mesmos refletissem sobre atitudes e comporta-
mentos relacionais, e entendimento sobre o feminicídio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio; relato de experiência; adolescentes. 
 

INTRODUÇÃO 
Feminicídios são assassinatos de mulheres decorrentes das desigualdades de gênero e representam a 
forma mais extrema da violência contra a mulher. Esses crimes representam as hierarquias existentes entre 
mulheres e homens na sociedade (DE MACEDO, 2014). A adolescência é um período que o jovem busca 
uma categoria identitária construída no contexto de condições sócio históricas. O objetivo do presente estu-
do foi apresentar o relato de experiência da ação educativa de sensibilização sobre o feminicídio com ado-
lescentes da rede pública de educação. 
 

METODOLOGIA 
Estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado com discentes graduandos do curso de Psicologia de 
uma faculdade privada no interior de São Paulo, realizada em agosto de 2019, juntamente com adolescen-
tes de ambos os sexos, estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, idade entre 15 e 18 anos, em uma 
escola pública estadual da mesma região. A ação foi realizada em um único encontro, e durou aproximada-
mente 1 hora, teve o objetivo de fornecer informações, além de promover discussão e reflexão sobre alguns 
aspectos envolvidos no feminicídio, e foi estruturado em 4 tópicos: O que é o feminicídio? 2) O feminicídio é 
um tema global? 3) Porque falar do feminicídio? 4) O que podemos fazer para mudar essa realidade? Fo-
ram empregados como recursos: dinâmica de grupo, e uso de mídias visual e som. 
 

DISCUSSÕES 
Os adolescentes participaram das oficinas respondendo as perguntas, e perguntando suas dúvidas ao lon-
go da explanação sobre a temática. Observou-se que os adolescentes apresentam conhecimento prévio 
sobre o feminicídio, identificando situações sociais, como também relatos pessoais de relacionamentos 
abusivos e violentos de parentes e vizinhos, porém pensar em condutas para mudar essa problemática foi 
um ponto destacado de necessidade de intervenção. Durante a ação foi apresentado um vídeo para estimu-
lar a problematização, e percebeu o quanto as cenas contribuíram para um entendimento sobre a temática 
abordada. Identificou-se que as meninas demonstram maior interesse e seriedade sobre o tema abordado. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A ação oportunizou um espaço de discussão, debate e aquisição de informações, possibilitando que os 
mesmos refletissem sobre atitudes e comportamentos relacionais, e entendimento sobre o feminicídio. Con-
clui-se que essa ação levanta demandas significativas para compreensão sobre o tema, sendo pertinente 
para o criar medidas de enfrentamento dessa realidade. 
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RESUMO 
O presente artigo levantou dados a respeito dos sintomas de ansiedades em universitários da área da saúde. Um tema 
que cada vez mais vem sendo reconhecido e debatido em âmbito acadêmico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade, Universitários, Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 
Os acadêmicos estão propícios a apresentarem reações emocionais, físicas, psicológicas, desde sintomas 
ansiosos e até mesmo depressivos, interligando-se à rotina constante de provações e horas de estudo. De 
acordo com diversos estudos, universitários da área da saúde estão mais vulneráveis a apresentar sintomas 
ansiosos, devido à reponsabilidade constante de lidar com o ser humano de forma prática. O objetivo do 
artigo é realizar uma revisão de literatura de forma não sistemática que discorra sobre os sintomas de ansi-
edade em graduandos da área da saúde, para evidenciar junto aos estudos coletados, as alterações fisioló-
gicas apresentadas nos diversos campos da saúde. 
 

METODOLOGIA 
Este estudo consta-se de uma revisão de literatura de forma não sistemática narrativa a respeito dos sinto-
mas de ansiedade em universitários da área da saúde. Através do levantamento de artigos científicos dos 
últimos dez anos das bases de dados SciELO, PubMed e LILACS, busca descrever o fenômeno, bem como 
suas causas e consequências na vida dos acadêmicos. Serão consideradas na íntegra, dissertações dos 
últimos dez anos a respeito do assunto bem como estudos científicos quantitativos e qualitativos realizados 
e bibliografias a respeito da temática ansiedade. Serão excluídos estudos sobre sintomas de ansiedade nas 
demais áreas.  

 
DISCUSSÕES 

Para compreender a ansiedade e seus sintomas, temos que levar em consideração a herança biológica do 
individuo, já que por sua vez estas poderão alterar os padrões de comportamentos do mesmo. A ansiedade 
causa diversos prejuízos e limitações na vida dos indivíduos, acarretando dificuldades e problemas em sua 
percepção, habilidade e principalmente na memória. O aumento do índice de indivíduos que sofrem com 
ansiedade mostra-se cada vez mais elevado, levando-se em consideração diversos fatores sociais que aju-
dam a ser um agravante neste âmbito. Com os universitários esses índices elevados mostram-se de resul-
tados de relacionamentos insatisfatórios com familiares, colegas de sala e professores. Outro fator agravan-
te no âmbito pessoal do individuo é a qualidade do sono, onde muitas vezes, o estudante tem poucas horas 
de sono, devido sua sobrecarga de trabalho e graduação, com aumento dos sintomas de ansiedade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Conclui-se que o índice de universitários que sofrem com sintomas agudos de ansiedade está cada dia mais 
elevado, acarretando em comorbidades e associando-se a outras doenças, com resultados de graves trans-
tornos psíquicos e consequentemente, acarretará na sua produtividade e motivação na continuidade da 
graduação.  
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RESUMO 
Este estudo busca compreender a influência da estrutura psíquica na escolha conjugal de mulheres que sofrem violên-
cia doméstica e os fatores que levam à admissão e/ou tolerância da repetição de um comportamento que pode levar a 
situações de agressões e violências do âmbito físico, moral, patrimonial, psicológico e sexual, através da perspectiva da 
abordagem psicanalítica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência contra a mulher. Violência doméstica. Psicanálise. 
 

INTRODUÇÃO 
A violência doméstica contra a mulher atualmente tem estado cada vez mais em pauta nas discussões e 
preocupações da sociedade, sabemos que tal violência não é um fenômeno exclusivamente contemporâ-
neo, porém a visibilidade social e política desta problemática tem um caráter recente. (GUIMARÃES; PE-
DROZA 2015). O objetivo desta pesquisa é discutir sobre os aspectos envolvidos na permanência de mu-
lheres perante situação de violência dentro da abordagem psicanalítica, a partir de uma revisão de literatura. 

 
METODOLOGIA 

Este estudo consta-se de uma revisão de literatura de forma não sistemática valendo-se de metodologia 
qualitativa, o método escolhido foi o levantamento bibliográfico com a utilização do banco de dados da bibli-
oteca virtual Scielo e GOOGLE Acadêmico, para pesquisas online entre o período de 2006 ao início de 
2019, e além disso foram utilizadas referências bibliográficas de livros que abordassem o tema. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 
A Lei Maria da Penha (2006) define que a violência contra a mulher é caracterizada por qualquer ação ou 
conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano físico, sexual ou psicológico à mulher. Quando uma 
mulher se encontra em uma situação de violência constrói através de uma passividade uma condição psí-
quica que é dominado por forças subjetivas através de simbolizações não criadas, no qual intensificam a 
condição de trauma.  Essa situação que persiste não é indicada como um sintoma, mas como uma forma da 
mulher retornar tais acontecimentos traumáticos sem ter a condição de construir a si mesma (NAVES, 
2018). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que não é possível chegar a apenas uma motivação para a permanência das mulheres em situa-
ção de violência, diversos são os fatores trazidos pela psicanálise no qual tornam a mulher passível de se 
permitir a insistir em um relacionamento no qual lhe causa prejuízos tanto emocionais quanto físicos, che-
gando a ter sua vida colocada em risco. Os fatores vão além dos quais já são conhecidos pela sociedade, 
são fatores subjetivos, intensos e propícios da própria história pessoal de cada mulher.  
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RESUMO 
O papel da família pode ser considerado um dos mais importantes aspectos que possivelmente influenciam o desenvol-
vimento emocional infantil. Este estudo teve como objetivo traduzir o somatório de possíveis consequências e aspectos 
psicológicos que envolvem filhos de pais separados ou que tem um relacionamento conturbado, bem como poderá ser 
relevante para comunidade que conseguirá identificar as variáveis psicológicas que acarretam aos filhos quanto ao 
processo de separação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento infantil. Relações familiares. Separação conjugal. Clínica-escola.   
 

INTRODUÇÃO 
A literatura psicológica enfatiza o ambiente doméstico como influenciador do desenvolvimento e saúde men-
tal das crianças à longo prazo. Conflitos interparentais ou até mesmo a forma como se procede o divórcio, 
podem, portanto, provocar prejuízos no bem-estar das crianças, pois a família é tida como responsável pelo 
processo de amadurecimento psíquico. O objetivo do estudo é caracterizar pacientes entre crianças, atendi-
dos em clínica-escola NAP, Núcleo de atendimento psicológico, com queixas relacionadas ao divórcio e/ou 
às relações conjugais conturbadas. 
 

METODOLOGIA 
Os prontuários da clínica-escola de Psicologia da Instituição de Ensino UNILAGO, de São José do Rio Preto 
– SP, serão analisados para obtenção de dados referentes a pacientes entre crianças com queixas relacio-
nadas ao divórcio e/ou a conflitos interparentais, no período de 2014 à 2018. Os critérios de inclusão envol-
verão dados de pacientes com queixas/ou registro dos atendimentos de prejuízo relacionados ao divórcio 
e/ou relacionamentos conjugais conturbados, atendidos entre o período estabelecido; Já os critérios de 
exclusão envolverão dados de pacientes com outras demandas, que não a prejuízos relacionados ao divór-
cio e/ou relacionamentos conjugais conturbados. Todos os dados serão transcritos para uma ficha de coleta 
padronizada que foi desenvolvida para o estudo, sucessivamente serão transmitidos em um banco de da-
dos do software SPSS v.20, e analisados com estatística descritiva. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
É sabido que os elementos biopsicossociais influenciam de forma negativa e/ou positiva o desenvolvimento 
infantil. Desta forma, entende-se como um processo vital que resulta da interação entre os fenômenos de 
crescimento, maturação e aprendizagem. Esses fenômenos causam mudanças qualitativas nas funções do 
indivíduo, que podem ser percebidas nas habilidades adquiridas e nas mudanças de comportamentos mani-
festadas em âmbito físico, intelectual, emocional e social. Estas mudanças são expressas nas alterações e 
obtenções de habilidades e competências particulares de cada etapa da vida da criança. Sendo assim, a 
ausência ou a deficiência de relações sustentadoras e vínculos afetivos dos cuidadores para com a criança 
podem resultar em comprometimento significativo do sistema nervoso central e das funções cognitivas e 
emocionais, que podem aumentar a vulnerabilidade no desenvolvimento da mesma. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Através deste estudo espera-se obter dados comparativos quanto aos fatores que pontualmente prejudi-
cam o desenvolvimento infantil em casos de conflitos interparentais ou divórcio/separação. 
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RESUMO 
A Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) caracteriza-se como um ambiente que, apesar de altamente tecno-
lógico e imprescindível para a recuperação do bebê, gera diversos sentimentos aos que acompanham de perto esse 
processo, como medo, culpa e incapacidade, demandando uma atenção especial. Este artigo foi desenvolvido a partir 
de uma revisão não sistemática de literatura, sendo selecionados artigos publicados no período de 2008 a 2018, bus-
cando investigar as principais demandas familiares emergentes no contexto de UTIN e de que forma o psicólogo pode 
atuar frente a essa problemática. Como resultado, foram encontrados 77 artigos inicialmente e, após aplicação dos 
critérios de inclusão, 5 foram selecionados para discussão. Foi possível concluir que o psicólogo, com seu olhar e escu-
ta diferenciados, é responsável por auxiliar na elaboração das questões e na vinculação dos pais a seus filhos, além de 
atuar como facilitador da relação equipe-família.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Neonatal. Psicólogo. Demandas familiares.  
 

INTRODUÇÃO 
De acordo com pesquisas realizadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) em 2018, trinta milhões de bebês nasceram prematuros, com baixo peso 
ou adoeceram logo nos primeiros dias de vida e, por isso, necessitaram de internação em UTIN, o que  
afeta o equilíbrio familiar. Assim, o presente estudo tem como objetivo investigar as principais demandas 
familiares emergentes no contexto de UTIN e as ações do psicólogo para com essas. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão não sistemática de literatura sendo selecionados artigos publicados entre 2008 e 
2018, utilizando as bases de dados SciELO, Pepsic e Periódicos CAPES. Os critérios de inclusão utilizados 
foram artigos em português, referentes à UTI neonatal e a atuação do psicólogo diante às demandas famili-
ares nesse contexto.  
 

DISCUSSÕES 
A busca nas bases selecionadas teve como resultado inicial 77 artigos, destes, 72 foram excluídos e, ao 
final, 5 artigos foram selecionados por contemplarem o tema proposto. A análise permitiu a identificação dos 
seguintes temas: a observação da atuação de fato do profissional, os sentimentos e possíveis demandas 
dos familiares, principalmente dos pais, e o processo necessário de luto em todos os seus aspectos, tanto 
em relação à perda do bebê quanto a ressignificação do filho imaginário. Também abordam, a respeito da 
forma como a internação do recém-nascido afeta os demais membros da família, como irmãos ou avós, que 
vivenciam em conjunto a angústia de tê-lo internado em um ambiente totalmente desconhecido, com a pos-
sibilidade de morte tão presente nesse momento e, por isso, acabam formando uma rede de apoio para que 
encontrarem juntos um sentido para a ida ao hospital. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível observar a importância do psicólogo na UTIN considerando toda carga emocional envolvida no 
processo de internação e a singularidade em relação ao enfrentamento de cada família. A escuta diferenci-
ada desse profissional auxilia no desenvolvimento simbólico da problemática, propiciando uma desconstru-
ção da imagem inicial e facilitando na construção do vínculo com o bebê, além promover colhimento e sen-
sibilização, tendo como principal objetivo a valorização da individualidade e promoção da humanização nes-
te contexto. A escassez de artigos encontrados foi considerada um limitador do estudo, por isso, enfatiza-se 
a relevância de que sejam desenvolvidos novos estudos.  
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar pacientes que realizaram atendimentos psicoterápicos de base cognitivo-
comportamental. Pesquisa retrospectiva documental, de consulta aos prontuários clínicos e às fichas de triagem e um 
levantamento das queixas apresentadas pelos pacientes de uma clínica escola de psicologia, no período de 2013 a 
2018. Os dados indicam a importância da caracterização de pacientes atendidos em clínica escola para reconhecimento 
da demanda atendida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Clínica-escola; caracterização; terapia cognitivo-comportamental.  
 

INTRODUÇÃO 
A partir de estudos anteriores referentes à caraterização da população atendida pelas clínicas-escola de 
psicologia percebe-se que ainda há lacunas na literatura a respeito da clientela. Assim, resultados de pes-
quisas mostram que os grupos predominantes se caracterizam por crianças em idade escolar e mulheres 
em idade adulta. Tais pesquisas fazem-se importantes para a busca de estratégia de intervenções específi-
cas a partir das queixas apresentadas (SANTOS, 1990). O presente estudo é um recorte de uma pesquisa 
em andamento que tem como objetivo caracterizar pacientes que realizaram atendimentos psicoterápicos 
de base cognitivo-comportamental.  
 

METODOLOGIA 
Pesquisa em andamento, de levantamento documental, retrospectiva, quantitativa. Analisou até o presente 
momento, dados obtidos de 40 prontuários de pacientes que foram indicados para psicoterapia breve indi-
vidual em Terapia Cognitivo Comportamental no serviço da clínica-escola, no período de 2013 a 2018. Os 
dados foram transportados para uma ficha de coleta padronizada desenvolvida para o estudo e, após isso, 
foi alimentado um banco de dados no software SPSS v.20. 
 

DISCUSSÕES 
Dos resultados, foi possível identificar que 80% eram pacientes do sexo feminino, e entre as crianças pre-
dominaram as do sexo masculino. As queixas principais foram de sintomas depressivos, principalmente no 
público feminino, associadas à dificuldade de relacionamento interpessoal e familiar. Houve um número 
considerável de pacientes de idade infantil, sendo a queixa mais prevalente relacionadas à dificuldade de 
aprendizagem e ansiedade. Conforme outros estudos, as queixas mais comuns presentes em atendimentos 
psicológicos de clínica-escola são problemas de comportamento ou dificuldades cognitivas em crianças e 
problemas de ordens afetivas em mulheres (MARAVIESKI; SERALTA, 2011. AMARAL, 2012.). De acordo 
com estudos semelhantes a este, a caracterização da população atendida perante um tipo de abordagem 
teórica não modificou o perfil prevalente encontrado na literatura científica. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esses resultados parciais são semelhantes a outros estudos, que também evidenciaram essa mesma clien-
tela e queixas diante da população atendida nos serviços investigados. Considera-se que identificar a popu-
lação atendida dentro de um serviço possibilita fundamentar intervenções específicas resultando em um 
bom trabalho com pacientes e compreensão de discentes, bem como métodos de alerta e prevenção das 
classes que não tem acesso ou não procuram ajuda psicoterápica. 
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RESUMO 
A família é uma variável importante para a compreensão do desenvolvimento humano, visto que é um processo em 
constante modificação, decorrendo de fatores do próprio indivíduo e de aspectos do contexto social no qual estão inse-
ridos. A situação comum que envolve a separação/divórcio influencia de forma relevante os membros do núcleo familiar, 
sobretudo as crianças. O divórcio pode gerar sofrimento nas crianças, que são geralmente utilizadas como instrumento 
de disputa entre os pais. O tratamento com enfoque da Teoria Cognitivo- Comportamental com as crianças se diferencia 
do adulto, o trabalho com a criança possivelmente terão início com as emoções e o comportamento, ao invés dos pen-
samentos automáticos.    
 
PALAVRAS-CHAVE: Cognitivo-comportamental. Família. Separação/Divórcio.  
 

INTRODUÇÃO 
O divórcio dos pais pode ser a primeira mudança na vida de uma criança. Tal acontecimento modifica radi-
calmente o futuro familiar, podendo causar sensação de perda em virtude da interrupção nas rotinas, au-
sência de um dos genitores. O objetivo deste trabalho é de realizar uma revisão bibliográfica com o intuito 
de avaliar as consequências que o divórcio dos pais acarreta no desenvolvimento da criança e identificar 
como a terapia cognitivo-comportamental atua nesta demanda, trazendo a eficácia da intervenção da TCC 
realizada com a criança e os pais. 
 

METODOLOGIA 
Este estudo consta – se de uma revisão de literatura de forma não sistemática, valendo- se de pesquisa 
qualitativa e descritiva, buscando na literatura e referências bibliográficas pesquisas sobre o tema e as con-
tribuições da terapia cognitivo-comportamental diante a temática apresentada; além disso foram utilizadas 
referências bibliográficas de capítulos de livros que abordassem o tema, entre o período de 2001 ao início 
de 2019.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 
A Teoria Cognitivo- Comportamental (TCC) é uma abordagem teórica que foi desenvolvida nos anos 60 pelo 
psiquiatra norte americano Aaron Beck, como uma terapia estruturada, diretiva, com metas claras e defini-
das, focalizada no presente, direcionada a resolver problemas atuais e modificar pensamentos e comporta-
mentos disfuncionais (BECK,2003). Dessa maneira, o modelo cognitivo é indicado e aplicável no tratamento 
infantil. O tratamento com a criança se diferencia do adulto, pois a maturidade das funções superiores das 
crianças é limitada, sendo assim o trabalho com a criança possivelmente terão início com as emoções e o 
comportamento, ao invés dos pensamentos automáticos e outros níveis de cognição. Sendo assim, a práti-
ca da abordagem TCC focada no atendimento infantil, necessitará de uma adaptação de suas técnicas te-
rapêuticas, levando em consideração o nível de desenvolvimento da criança (RANGE, 2001). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que é de extrema importância o bom relacionamento dos pais, o diálogo adequado em relação a 
comunicação no que diz respeito ao núcleo familiar. E a participação dos pais na psicoterapia dos filhos. 
Ressaltando que o tratamento terá uma maior eficácia caso o terapeuta, criança e pais trabalhem juntos.  
Tendo em vista que o assunto separação/divórcio está se tornando cada vez mais comum em nossa socie-
dade, faz-se necessário que sejam realizados mais pesquisas envolvendo essa temática com o enfoque na 
abordagem Cognitivo- Comportamental.  
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RESUMO 
O presente estudo foi apresentar o relato de experiência de uma roda de conversa realizada com adoles-
centes sobre relacionamentos afetivos. Estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado com adolescentes de 
ambos os sexos, estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, idade entre 15 e 18 anos. Violências e abusos foram 
temas presentes nas narrativas dos adolescentes ao falarem sobre relacionamentos, identificou-se o fator cultural, e os 
conceitos de anima, animus na análise junguiana realizada do conteúdo da roda de conversa realizada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Relacionamentos abusivos; adolescentes; Psicologia Junguiana 
 

INTRODUÇÃO 
Os relacionamentos afetivos são relações baseadas nos sentimentos entre as pessoas, e o abusos ocorri-
dos nos mesmos podem ocorrer de diversas maneiras trazendo consequências que levam a prejuízos orgâ-
nicos e psíquicos, além de atingir as relações interpessoais, familiares e de convívio social (CRUZ; ET AL, 
2018). O objetivo do presente estudo foi apresentar o relato de experiência de uma roda de conversa reali-
zada com adolescentes sobre relacionamentos abusivos. 
 

METODOLOGIA 
Estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizada em agosto de 2019, juntamente com adolescentes de 
ambos os sexos, estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, idade entre 15 e 18 anos, em uma escola 
pública estadual do interior do estado de São Paulo.  A Roda de conversa foi realizada em um único encon-
tro, e durou aproximadamente 1 hora, teve o objetivo de fornecer informações, além de promover discussão 
e reflexão sobre aspectos envolvidos nos relacionamentos afetivos, de forma abusiva ou não. O encontro foi 
analisado com base no referencial da Psicologia Analítica, fundamentado, principalmente, em Carl Gustav 
Jung. 
 

DISCUSSÕES 
Na concepção dos adolescentes a discussão sobre relacionamentos foi abordada em dois aspectos: relaci-
onamentos familiares;relacionamentos abusivos. Houve uma maior facilidade de os adolescentes discorre-
rem sobre relacionamentos abusivos, se referindo a experiências de relacionamentos pessoais, de colegas 
e familiares e compreende-se que é uma situação presente na vida dos adolescentes participantes. A temá-
tica discutida despertou a busca por associações nas suas referências de vida, a psique humana é superla-
tivamente real, sendo a violência um fator presente nos relacionamentos desses adolescentes, deixando 
claro que o cultural interfere significativamente na promoção da violência, inclusive, validando visível dife-
rença no tratamento entre homens e mulheres, além de desigualdades históricas em diversos setores.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O fenômeno da violência nos relacionamentos abusivos é presente na cultura, conforme encontrado no 
presente estudo. O conceito de anima e animus como figuras arquetípicas da psique, a parte mais profunda 
do inconsciente feminina no homem e masculina na mulher, podem nos explicar possíveis motivos para que 
aconteçam abusos nos relacionamentos. Considerando o processo de individuação, na fase da adolescên-
cia, que o indivíduo está no ápice de constituir uma identidade, formar uma persona, o fator cultural da vio-
lência possibilita a incidência de relacionamentos abusivos, tornando de extrema necessidade a realização 
de intervenções com adolescentes sobre simbolismo e representações sociais, com o intuito de mudar essa 
realidade. 
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RESUMO 
O cuidado paliativo envolve a compreensão de morte, como um processo natural, que não possui técnicas de apressar 
e nem adiar a morte, o sistema de apoio são para auxiliar, todos os envolvidos. A compreensão da sobrecarga envolve 
aspectos biológicos, psicológicos e sociais, conceituados como fatores negativos, pelas características do tempo dispo-
nível de cuidar.  A importância do cuidador tem relevância para delimitar as necessidades trazidas por eles, pois as 
sobrecargas apresentadas, atinge de forma sintomática em sua vida. O objetivo deste trabalho é analisar os fatores 
relacionados à sobrecarga de cuidadores, de pacientes em cuidados paliativos.  Trata-se de estudo sob uma revisão 
bibliográfica narrativa, utilizando artigos publicados no período entre 2008 e 2018. As informações encontradas nas 
literaturas, favorecem os estudos de dados crescentes, dos fatores contribuintes para a sobrecarga do cuidador. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Cuidadores, Sobrecarga e Cuidados Paliativos. 
 

INTRODUÇÃO 
O principal aspecto dos cuidados paliativos, é a perspectiva da qualidade vida do paciente e da família, e 
alcançar tópicos físicos, psicológicos, sociais e espirituais em seu processo de finitude (NUNES; RODRI-
GUES, 2012). Segundo Inocenti (2009), a pessoa nomeada para os cuidados diários não está preparada e 
fica vulnerável a sobrecarga, relacionada à dependência do paciente, o tempo exigido, cansaço físico e 
psicológico, assim diminuindo o bem-estar e a qualidade de vida do mesmo. O objetivo deste estudo foi 
revisar a produção científica a cerca da Sobrecarga em cuidadores de pacientes em Cuidados Paliativos. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica não sistemática narrativa, realizada a partir de artigos das bases de 
dados científicas SciELO (ScientificElectronic Library Online), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google 
Acadêmico, utilizando as palavras-chave “cuidadores”, “sobrecarga” e “cuidados paliativos”. Foram incluídos 
artigos publicados no período entre 2008 e 2018, em língua portuguesa, e disponíveis texto completo 

 
DISCUSSÕES 

A seleção inicial resultou em um total de 105 artigos, sendo 79 excluídos por serem repetidos, não serem 
voltados a cuidados paliativos, ou não fazerem referência a cuidadores, resultando em 26 artigos que fazi-
am referência aos objetivos propostos, sendo eles estudos de validação de instrumentos, revisões, meta-
análise, e estudos descritivos relativos ao tema. Os cuidadores de portadores de doença crônica-
degenerativa, cada vez mais apresentam patologias psíquicas por conta da sobrecarga que provocam im-
pactos dos fatores físicos, psicológico, emocionais, cultural e social. Os fatores que integra para a sobrecar-
ga são as implicações na vida social, financeira, exigências, satisfação com o papel que executa com o 
paciente e com a família, sobrecarga emocional (SOUZA; HANUS; LIBERA; et. al. 2015) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reconhecimento da sobrecarga do cuidador e dos fatores associados, demonstra a importância dos estu-
dos referente aos cuidados de saúde do cuidador, o papel de auxílio aos profissionais de saúde e manuten-
ção dos cuidados de pacientes em cuidados paliativos. Desta maneira é indispensável à preparação do 
cuidador por uma equipe profissional, com estratégias e conhecimentos educativos para cuidar de si mesmo 
e do paciente.  
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RESUMO 
Partindo de um caso clínico, o presente estudou descreveu o processo de psicoterapia realizada com uma criança de 8 
anos com queixas de agressividade e desobediência identificadas no contexto familiar. A Intervenção terapêutica reali-
zada propiciou melhora dos sintomas neuróticos do paciente, resultando em mudanças de comportamentos apresenta-
dos na queixa inicial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudo de caso; psicanalise infantil; neurose obsessiva 
 

INTRODUÇÃO 
A psicoterapia infantil é uma abordagem de grande relevância no contexto clínico, pois a intervenção psico-
terapêutica durante a infância pode ajudar a criança a conhecer seu mundo interno, de modo a externalizar, 
através do brincar, suas angústias, desejos, fantasias ansiedades e modificá-las, beneficiando o enfrenta-
mento do meio externo (ABERASTURY, 2004). O presente estudo tem como objetivo descrever o caso 
atendido em psicoterapia psicanalítica de uma criança de 8 anos com queixas comportamentais de agressi-
vidade e desobediência manifestadas no contexto familiar.  
  

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de caso clínico, de natureza qualitativa realizado em uma clínica-escola de psicolo-
gia. Os atendimentos psicológicos eram semanais com duração de 50 minutos tendo como paciente uma 
criança de 8 anos de idade. Realizou-se dezesseis sessões, durante 6 meses, com supervisão semanal, 
sob uma perspectiva psicanalítica e de forma lúdica, visou-se o divertimento como instrumento de análise, e 
como técnicas a associação livre e a contratransferência proporcionou ao paciente insights e maior compre-
ensão dos conteúdos trazidos. O estudo seguiu todos os preceitos éticos exigidos para o desenvolvimento 
de pesquisa. 

 
DISCUSSÕES 

O paciente apresentava sintomas característicos de uma estrutura psíquica neurótica obsessiva compulsiva, 
havia traços de fixação na fase anal, o que explicava o seu comportamento controlador com as coisas, pes-
soas e dinheiro, manifestados na cena lúdica por meios de brincadeiras de construções, como pontes, esta-
ção ferroviária, rodoviárias, sempre destruindo tudo no término da sessão com uma arma de brinquedo. Os 
principais brinquedos utilizados eram um carrinho, um ônibus, uma arma e o lego, elaborava brincadeira de 
comprar/vender/receber, e demostrava extrema organização, e necessidade de controle em todas as ativi-
dades. Os pensamentos obsessivos e rituais compulsivos presentes na neurose obsessiva seriam recursos 
para lidar com a angústia neurótica (NETO; MARTÍNEZ; SILVA; PRIMAK, 2014). O Conflito edípico foi iden-
tificado na relação do paciente advindos da relação parental, havia sentimentos de ciúme, de disputa com 
os irmãos, e comportamentos autoritários advindos da posição edipiana que assumiu na relação familiar. 
Paciente sentia falta de controle e autoridade (muito manifesta por conta da ausência do pai). Fazia uso de 
mecanismos de defesa, com finalidade de não colocar a integridade do ego em risco, permitindo à mente 
encontrar uma solução para conflitos não resolvidos no nível de sua consciência.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise do caso permitiu verificar que a angústia estava associada às questões da configuração familiar 
que colocavam o paciente em uma posição de controle caracterizado pela busca compulsiva de domínio 
sobre si mesmo e sobre o outro, o controle e o domínio são a busca incessante da criança neurótica obses-
siva compulsiva. Conclui-se que a psicoterapia psicanalítica propiciou melhora dos sintomas neuróticos do 
paciente, resultando em mudanças de comportamentos apresentados na queixa inicial.  
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RESUMO 
O suicídio é um fenômeno humano complexo, e que representa um grande problema de saúde pública no mundo todo. 
O presente estudo tem como objetivo analisar as formas de violências vivenciadas por indivíduos que tiveram ideação e 
tentativas de suicídio, atendidas na clínica-escola de uma instituição de ensino superior entre os anos de 2014 a 2018.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Suicídio, Violência, Clínica-escola.   
 

INTRODUÇÃO 
O suicídio não é pontual, há diversos fatores envolvidos e dimensões subjetivas que podem ser difíceis de 
avaliação e monitoramento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OPAS, 2018), cerca de 
800mil de óbitos anualmente são decorrentes de suicídio. Para os profissionais da área da saúde, o com-
portamento suicida é uma preocupação que demanda um nível de atenção primária para elaboração de 
estratégias preventivas, a fim de realizar intervenções mais precisas e seguras onde previnam esse compor-
tamento. O objetivo do estudo é caracterizar pacientes atendidos em clínica-escola com queixas de suicídio; 
descrever características sócio demográficas; investigar situações traumáticas vivenciadas; descrever quei-
xas de pensamentos, ideações e tentativa de suicídio, as causas a as implicações possíveis apresentadas. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de levantamento, descritivo, de natureza quantitativa. Os dados serão obtidos por 
meio de análise de prontuários da clínica-escola de Psicologia da Instituição de Ensino UNILAGO, de São 
José do Rio Preto – SP, de pacientes com queixas de suicídio atendidos entre 2014 e 2018. Devem atender 
os critérios de inclusão: dados de pacientes com queixas/ou registro dos atendimentos de suicídio, atendi-
dos o entre o período estabelecido; e critérios de exclusão: dados de pacientes com outras demandas, que 
não suicídio. Todos os dados serão transportados para uma ficha de coleta padronizada e desenvolvida 
para o estudo e posteriormente colocados um banco de dados no software SPSS v.20, e analisados com 
estatística descritiva. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O suicídio tem sido tema de preocupação de saúde pública, por isso é preciso entender os motivos que 
levaram uma pessoa a desistir da própria vida, e se o histórico de alguma violência sofrida adentra como um 
fator de risco.  Segundo Ferreira (2014) os estudos têm levantado questões sobre o suicídio, tentando com-
preendê-lo e apresentam considerações cada vez mais refinadas, para isso é necessária a sensibilização 
dos profissionais de saúde para o uso de tecnologias relacionais, estratégias de acolhimento e vínculo para 
a identificação dos fatores de risco, bem como a estruturação de ações em saúde mental para serem de-
senvolvidas com suas comunidades e escolas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Hipotetiza-se que o estudo possibilite uma análise minuciosa a respeito das formas de violências vivencia-
das por indivíduos com queixas de ideação e tentativas de suicídio para que a partir desse conhecimento 
haja conhecimento dos fatores de risco e intervenções preventivas para tal comportamento.  
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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo abordar situações de negligência da genitora em casos de violência sexual intrafamiliar. 
Ao se levantar o tema sobre violência sexual infantil automaticamente associa-se as consequências gravíssimas, po-
dendo ocasionar até a morte da vítima. Como exemplo, destaca-se o primeiro caso, quando se refere ao tema violência 
sexual infantil, não se pode deixar de mencionar o primeiro caso notificado no Brasil em 18 de maio de 1973, A. C. S.C, 
com 9 anos de idade foi drogada, torturada, estuprada e morta em Vitória/ES. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Negligência, Genitora, Violência sexual. 
 

INTRODUÇÃO 
A violência sexual é um dos tipos de violência mais frequentes, que apresenta implicações médicas, legais e 
psicossociais. Os efeitos prejudiciais a vítima, a reação negativa da família e o despreparo dos profissionais 
constituem um potencial que gera danos psicológicos para as vítimas (AMAZARRAY; KOLLER, 1998). 
Classifica-se a violência contra crianças e adolescentes em quatro modalidades: abordar sobre a genitora, 
violência física, negligência ou privação de cuidados, a psicológica e a sexual (ROSA; LIRA, 2012).  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura de forma não sistemática valendo-se da metodologia qualitativa. Sen-
do assim, a pesquisa foi realizada a partir dos seguintes critérios: foram selecionados artigos que abordam o 
tema de violência sexual infanto juvenil, a conivência materna em casos de violência sexual intrafamiliar e 
suas consequências. Como o presente artigo é uma pesquisa de acervo bibliográfico não houve contato 
com vítimas de violência sexual e as genitoras que foram coniventes com o caso. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

Em virtude aos problemas sócios-econômicos observando que a família negligencia a proteção e os cuida-
dos causando maus tratos, sendo no caso da população em situação não apenas de pobreza não se pode 
generalizar que o problema social e econômico pode afetar a genitora a negligenciar a situação de violência 
sexual intrafamiliar. A falta de planejamento da gestação não desejada pode estar ligada a negligencia, em 
outras vezes a negligencia é qualificada em não obter uma condição financeira adequada (MATA, et al, 
2017). Está cada vez mais presente no cenário atual a temática da violência intrafamiliar, a mídia e redes 
sociais. Todas as modalidades de violência doméstica são como fatores de risco ao desenvolvimento infan-
til, incluindo o fator financeiro, a saber: a violência física, a negligência e a violência psicológica, (SILVA; et 
al, 2012). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência, através de várias expressões, segue a história da humanidade. Família, sociedade e poder 
público passam a ser responsáveis pela garantia de inúmeros direitos fundamentais à criança e adolescen-
tes, cabendo destacar o direito à vida, à saúde, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar. Agregar o 
direito à convivência familiar com o direito ao respeito e à dignidade que toda a criança e adolescentes deve 
receber, quando a violência sexual intrafamiliar surge, denota uma tarefa desafiadora aos integrantes dos 
Sistemas de Proteção e Justiça. 
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RESUMO 
O anúncio da chegada de um filho vem acompanhado de expectativas e sonhos futuros para a maternidade. O luto 
maternal, enquanto perda do filho ideal, geralmente não é considerado como aceitável, visto que os espectadores pró-
ximos a situação exigem que o amor e cuidado com esse filho seja imediato, não possibilitando a mãe vivenciar e en-
frentar a perda, e posteriormente, a construção de um vínculo afetivo. Por meio de uma revisão narrativa de literatura, o 
objetivo desta pesquisa é discorrer sobre o processo de luto e elaboração da situação que se coloca como uma vivencia 
necessária, possibilitando a essa criança, perpassar por todas as fases do desenvolvimento da forma mais próxima ao 
natural, seguido pelo saudável vínculo afetivo construído especialmente por sua genitora, permeando influencias sociais 
sobre este fenômeno. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Filho Idealizado, Luto, Luto materno, Vínculo materno.  
 

INTRODUÇÃO 
Desde a infância a mulher elabora a ideia do filho que poderá ter um dia e, ao concebê-lo, deseja que este 
que não seja considerado o melhor em vários sentidos, não apenas por ela, mas também, aceito e reconhe-
cido pela sociedade em que está inserida. Quando uma mãe se depara com um filho deficiente, observa-se 
a influência histórico social e cultural mediante ao enfrentamento desta perda (luto), desvinculando-se do 
filho idealizado, do filho que acabara de receber, geralmente não tem consentimento social para chorar e 
vivenciar o luto pelo filho perdido. A exigência social mais comum é de que, a mãe aceite, cuide e ame rapi-
damente esse filho “inesperado”, e que não foi desejado. Exigências impassíveis ao atrito de sentimentos 
presentes neste momento. 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão narrativa de literatura, valendo-se de materiais com base cientifica em monografi-
as, revistas, livros e artigos publicados entre 2008 e 2019, utilizando as bases de dados SciELO, Pepsic e 
BVS-Psi Brasil. Os critérios de inclusão utilizados foram artigos referentes ao luto com ênfase em luto ma-
terno para filhos deficientes, visando apenas o luto como perda simbólica e vinculo maternal.  
 

DISCUSSÕES 
No momento do diagnóstico de determinada deficiência, as mães se deparam com um evento traumático 
inicial, que pode comprometer a qualidade no cuidado e interação com essa criança. A falta de cuidado ou 
abandono maternos ainda são abordados como tabu e pecado, associado à características socioculturais, o 
que resulta no fato das mães internalizarem a posição de cuidadora da família, associado à construção do 
papel social da mulher. Estudos apontam a necessidade de um reinvestimento emocional e a elaboração do 
luto para que possam acolher e se dedicar aos cuidados do filho especial. Caso o vínculo inicial não se 
constitui existe o risco do abandono físico ou emocional, sendo por vezes negligenciados não recebendo o 
cuidado adequado. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A idealização sobre o papel da mulher enquanto mãe suficientemente boa é uma visão machista construída 
historicamente e ainda se faz presente no século XXI. Deste modo, observamos que as mães de filhos es-
peciais sentem-se na obrigação de oferecer a esta criança um amor incondicional assim que o recebem. É 
notória a importância de um bom enfrentamento do processo de luto, já que este será determinante para a 
boa construção do vínculo afetivo entre mãe-bebê, possibilitando melhor adaptação à nova realidade famili-
ar e social na qual irá encontrar. Entretanto, o luto materno enquanto perda do filho idealizado, sob perspec-
tiva e influencia social ainda é pouco estudado. Tornando-se necessário promover um ambiente permissivo 
e de escuta a mãe, para que compartilhe suas angustias sem medo de reprovação, com isso, favorecer um 
processo de reconhecimento de sentimentos e ainda, realizar orientações a fim de conscientizar os envolvi-
dos de que o cuidado para com este filho não é responsabilidade apenas dela. 

 
REFERÊNCIAS 

ALVES, Elaine Gomes dos Reis. A morte do filho idealizado. São Paulo, O Mundo da Saúde, 2012, p. 91 
Disponível em < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/mundo_saude/morte_filho_idealizado.pdf > acessos 
em 05 mai. 2019 

 



 

OS ASPECTOS DA DEPRESSÃO E RISCO DE SUICÍDIO ENTRE ADOLESCENTES NA 
PERSPECTIVA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

 
ANDRADE, Angelina S. M.; RAMOS, Izabela Tagliari. Discente do curso Psicologia – UNILAGO.  
 
RUIZ, Cláudia Maria; Docente do curso Psicologia – UNILAGO.  
 
 

RESUMO 
Atualmente a depressão e ideação suicida deixaram de ser considerados como “frescura” ou “mania” e passou a ser 
considerado como um problema de saúde pública. Sendo assim, os casos recentes de suicídio e depressão entre ado-
lescentes brasileiros que chegaram ao limite de suas forças e estão abreviando seu sofrimento, levantaram o problema 
do cuidado ou da falta dele na saúde mental desses indivíduos, que se apresentam de forma vulnerável devido ás trans-
formações sofridas nessa fase de transição entre a infância e a vida adulta.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Adolescente. Depressão. Suicídio. Cognitivo-comportamental.  

 
INTRODUÇÃO 

O período da adolescência pode ser considerado, muitas vezes, como um momento intenso, de conflitos e 
mudanças, no qual na busca de uma solução para seus problemas, estes indivíduos podem apresentar 
sintomas depressivos ou recorrer a comportamentos ou atos suicidas; o que torna este ciclo da vida propício 
a riscos, medos e instabilidades (BORGES; WERLANG, 2006). Sendo assim, o objetivo do presente traba-
lho foi identificar as contribuições da Terapia cognitivo-comportamental (TCC) no manejo da depressão e 
suicídio entre adolescentes, buscando compreender a relação entre eles.  
 

METODOLOGIA 
Este estudo consta-se de uma revisão bibliográfica de forma não sistemática, valendo-se de uma pesquisa 
da abordagem qualitativa, na qual se utilizou como base a Terapia Cognitivo-Comportamental. O método 
escolhido foi o levantamento bibliográfico com a utilização do banco de dados da biblioteca virtual SciELO e 
Pepsic, para pesquisas online, e além disso foram utilizadas referências bibliográficas de capítulos de livros 
que abordassem o tema, entre o período de 2006 ao início de 2019.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 
A psicoterapia com adolescentes é uma área que vem sendo foco de interesse nos últimos anos, recente-
mente o tratamento psicológico de adolescentes tem sido considerado não apenas como uma medida tera-
pêutica, mas principalmente como uma forma de prevenção de doenças mentais e de promoção de saúde. 
No contexto das psicoterapias, a TCC é uma abordagem teórica que foi desenvolvida nos anos 60 por Aa-
ron Beck a partir do pressuposto de que o modo como o paciente processa e interpreta as situações é o que 
gera o grau de seu sofrimento. Dessa forma, é necessário ter clareza sobre os aspectos que podem ser 
patológicos ou não na adolescência.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados registraram duas pesquisas de campo; no qual foi possível observar que o transtorno depres-
sivo é uma ocorrência comum nessa faixa etária; e que aproximadamente 0,3 a 5,9% de adolescentes so-
frem de depressão, os sintomas como tristeza e desesperança fazem com que este transtorno seja um dos 
principais fatores de risco ao suicídio, que é a terceira principal causa de morte entre eles. Portanto, o tera-
peuta cognitivo comportamental da adolescência deve exercer sua prática com empatia, sensibilidade e 
criatividade, no qual muitas vezes terá que fazer o papel de treinador, consultor ou educador.  
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RESUMO 
Os cuidados paliativos possuem como filosofia a necessidade de individualizar os cuidados e melhorar o posicionamen-
to dos serviços de saúde para o paciente que não tem mais possibilidade de cura, e a do familiar que busca a qualidade 
de vida diante do sofrimento.  Assim, o presente estudo tem como objetivo identificar os efeitos da intervenção psicoló-
gica em familiares de pacientes em cuidados paliativos.  Trata-se de uma revisão bibliográfica não sistemática da litera-
tura, incluindo artigos publicados nos últimos cincos anos, que atendam aos critérios de inclusão. Foram incluídos sete 
estudos, sendo que N= 7 (100%) mostram uma preocupação com os familiares de pacientes em cuidados paliativos, e 
excluídos 496 artigos com foco apenas em pacientes. Esse resultado representa uma escassez com o tema relacionado 
ao atendimento de familiares. A análise mostrou que as instituições de saúde pública e de ensino superior apresentam 
interesse em desenvolver estudos relacionados ao familiar, ambos do setor público (N=07/ 100%), espalhados por qua-
tro estados brasileiros, com foco no São Paulo (N= 03/ 42,85%) que apresenta a maior concentração de estudos. Todos 
apresentam em comum o foco na compreensão e comunicação entre a equipe e família. A análise das intervenções 
mostra que 100% dos estudos incluídos demonstram que o psicólogo está inserido nas equipes profissionais. Contudo, 
os efeitos das intervenções psicológicas ainda passam por estudos que buscam promover a importância de um olhar 
sobre a família. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados paliativos. Intervenção psicológica. Aceitação. Familiar. 
 

INTRODUÇÃO 
Os cuidados Paliativos buscam individualizar os cuidados e melhorar o posicionamento dos serviços de 
saúde para o paciente que não tem mais possibilidade de cura, e com o familiar que busca a qualidade de 
vida diante do sofrimento. (COIMBRA, 2000).     
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica não sistemática da literatura utilizando-se as bases de dados eletrôni-
cas: Scielo (Scientific Electronic Library Online), Google Acadêmico, Psycinfo e BVS, com artigos primários 
publicados nos últimos cinco anos. Foram incluídos N= 7 artigos que atenderam aos critérios de inclusão, e 
excluídos N= 496 que não preencheram os critérios. 
 

DISCUSSÕES 
Os dados mostram que a maioria dos estudos brasileiros foram realizados em instituições de saúde pública 
e de ensino superior tendo como foco das intervenções o familiar, sendo que o estado de São Paulo tem a 
maior concentração de pesquisas que buscam a compreensão e comunicação entre a equipe e família. A 
análise das instituições demonstra que o psicólogo está inserido nas equipes profissionais, o que é compa-
tível com a literatura quando afirma que o psicólogo e a equipe têm competência técnica para oferecer su-
porte para comunicação adequada promovendo suporte, psicoeducação e acolhimento. Entretanto a pre-
sente revisão, ao mesmo tempo, aponta para uma preocupação relacionada ao número limitado de estudos 
com foco nos familiares.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os estudos envolvendo a intervenção psicológica em familiares de pacientes em CP apresentam uma es-
cassez, conforme observados nos artigos publicados nos últimos cinco anos. A maioria das pesquisas foram 
voltadas ao paciente, predominando uma preocupação nesse foco. Contudo, conclui-se que os efeitos das 
intervenções psicológicas ainda passam por estudos que buscam promover a importância de um olhar so-
bre a família, mostrando a eficácia do acolhimento e do suporte, com uma compreensão específica sobre as 
demandas, o que possibilitará benefícios à qualidade de vida.  
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RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi investigar na literatura científica especializada, por meio de uma revisão bibliográfica 
não sistemática, se haveria correlação entre as práticas de bullying escolar e o desenvolvimento moral daqueles que o 
cometem. Os resultados indicam a veracidade do pressuposto inicial, e reforçam a necessidade de pensar-se em inter-
venções pedagógicas, sociais e familiares promotoras da estimulação e fortalecimento dos valores de autonomia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bullying. Agressores. Desenvolvimento Moral. Psicologia Moral. 
 

INTRODUÇÃO 
O bullying escolar é uma forma de violência intencional e repetitiva, demarcado por uma relação de poder 
desigual mantida entre agressor e vítima, ocorrendo principalmente no contexto escolar, local em que crian-
ças e adolescentes despendem a maior parte de seu tempo diário (OLWEUS, 1993). De acordo com os 
dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar realizado pelo IBGE (2015), 47% dos estudantes brasilei-
ros afirmaram já terem sofrido algum tipo de bullying em algum momento de sua trajetória escolar, revelan-
do-nos uma incidência significativa. O objetivo desse estudo é investigar na literatura científica especializa-
da se há correlação entre o bullying escolar e o desenvolvimento moral dos praticantes. 
 

METODOLOGIA 
Consta-se de uma revisão bibliográfica de forma não sistemática, valendo-se de metodologia qualitativa, de 
caráter explicativo. Utilizou-se as bases de dados eletrônicas SciELO, PePSIC e BVS-Psi. Incluiu-se artigos 
científicos e monografias (teses e dissertações), escritos em língua portuguesa, publicados e veículados 
entre o período de 2008 a 2018, com resumo e texto disponível na íntegra, com acesso gratuito, e que 
atendiam a problemática proposta. 

 
DISCUSSÕES 

Os resultados apontam a representação pessoal dos praticantes de bullying como sendo de caráter indivi-
dualista e calcada no cultivo de valores estereotipados, denotando um empobrecimento da empatia e na 
consideração de questões morais e éticas ao adotarem suas condutas diárias, acarretando no desequilíbrio 
do convívio coletivo harmônico. As ações empregadas revelam uma predominância de valores heterôno-
mos, respeitando-se apenas diante das figuras de autoridade/adultos, ou ainda, aproximando-se da ausên-
cia de valores (anomia), ao agirem de modo egocêntrico. A violência é tida como uma afirmação de poder 
interpessoal, sendo um aspecto comumente admirado e considerado como via única da resolução de pro-
blemas, e forma de obtenção daquilo que se deseja. No ambiente escolar, observa-se a prevalência do 
cultivo de valores de heteronomia, no qual não há discussão e reflexão crítica acerca das regras incutidas 
nesse contexto. Mediante esse cenário, considera-se imprescindível que a escola viabilize formas de se 
trabalhar os conflitos através do protagonismo juvenil, possibilitando uma participação ativa das crianças e 
adolescentes, estimulando a construção dos valores de autonomia (TOGNETTA et al, 2015). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante dos resultados obtidos, reitera-se a importância de se construir e fortalecer valores de autonomia, 
uma vez que a ausência ou a falha apresentada em seu desenvolvimento pode ser apontada como um dos 
fatores contribuintes às práticas de bullying nas escolas. Com o enfoque específico contemplado nesse 
trabalho, e com a ciência de referir-se a um fenômeno multifatorial, não pretende-se esgotar ou limitar a 
problemática, mas viabilizar uma das possíveis leituras, e assim, estimular novas investigações científicas 
acerca da temática. 
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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo identificar a produção existente acerca dos temas sobre sexualidade feminina. Para 
tanto foram realizados levantamentos na base de dados nacional SCIELO, utilizando termo de descritor ‘’ sexualidade 
feminina’’. Nas referências encontradas foram identificados temas diversos sobre o tema, sendo os mais prevalentes 
estudos que abordaram a temática médica/biológica.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade feminina; Revisão bibliográfica; Mulher 
 

INTRODUÇÃO 
A definição sobre o que é sexualidade está ligada a diversos fatores, geração do indivíduo, etnia, nacionali-
dade, sexo, gênero, religião e classe social, generalizando a sua concepção (LOURO, 2010). Trata-se de 
um fenômeno reconhecido dentre políticas públicas no território brasileiro relacionado ao atendimento à 
mulher (TRINDADE; FERREIRA, 2008). O objetivo do presente estudo foi identificar a produção existente 
acerca dos temas sobre sexualidade feminina. 

 
METODOLOGIA 

Estudo de Revisão bibliográfica, quantitativo. A revisão selecionou artigos indexado na base de dados Sci-
ELO procurando trabalhos que apresentassem discussões sobre o tema pesquisado no período de (2019-
2008). Foi utilizado o seguinte descritor: Sexualidade Feminina. Foram encontrados 132 artigos. A partir da 
leitura dos títulos, resumos e alguns trabalhos completos, selecionamos 114, e exclui-se 18 artigos, pois 
estes se repetiram com outros artigos, portanto sendo validado para o estudo apena um dentre os iguais. 
Considerando as produções selecionadas, foram definidas como material para esta pesquisa 114 publica-
ções. Os artigos foram analisados seguindo as perspectivas da análise temática (MINAYO, 1993), sendo 
inicialmente procedida a leitura flutuante de todo acervo, a identificação dos eixos temáticos e aferidos seus 
respectivos núcleos de sentido.  
 

DISCUSSÕES 
Dentre os artigos pesquisados, os temas abordados nos estudos foram categorizados em 9 categorias para 
a análise: Função/Disfunção Sexual 25 (22%); Medicina e Saúde/Farmácia 24 (21%); Educação Sexual 22 
(19%); Orientação/Gênero 18 (16%); Teoria da Psicologia 10 (9%); Literatura 10 (9%); Necessidades Espe-
ciais 3 (2%); Empreendedorismo 1 (1%); Política 1 (1%). Os dados apontam para uma abrangência de estu-
dos sobre sexualidade feminina, de diferentes campos científicos, tais achados são semelhantes a dados de 
outros estudos brasileiros (NEVES, 2019). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Houve predomínio de estudos que abordam a sexualidade feminina centrado na discussão médica, biológi-
ca, sobre diagnóstico e tratamento e problemas de saúde, não abarcando toda a complexidade que o tema 
exige. Há uma exígua produção acerca dessa temática, principalmente temas que destacam necessidades 
sociais, advindas de uma realidade pública e política. 
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                                                                      RESUMO 
A graduação compõe um importante momento do ciclo da vida de estudos da população. O objetivo foi investigar a 
percepção dos universitários de uma Instituição de Ensino Superior do Interior (IES) Paulista, quanto a necessidade de 
cuidados especializados de saúde mental. Trata-se de uma pesquisa transversal quantitativa, com amostra de conveni-
ência, realizada com universitários dos últimos períodos. Os resultados mostram que  215 universitários, com idade 
média de 26,2 anos, sendo 150 (69,8%) do gênero feminino e 65 (30,2%) masculino.15,8% fazem acompanhamento 
psicológico, com prevalência pelo público feminino 19% (n =4), 38,6% (n =83) não fazem e não acreditam que haja 
necessidade, 40% (n =86) não fazem, mas acreditam precisar. Conclui-se que ser de suma importância analisarmos a 
percepção dos universitários mediante a necessidade de buscar ajuda e orientação para os cuidados e manutenção da 
sua saúde mental, pois, considerando está pode afetar a rotina, o desempenho acadêmico e a qualidade de vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Universitários, Saúde mental, cuidados especializados 
 
                                                                INTRODUÇÃO 
A graduação compõe um importante momento do ciclo da vida de estudos da população. O distanciamento 
do núcleo familiar com a realização do curso, conflitos, decisões e escolhas, a preocupação com a vida pós-
formatura, e decisões importantes nessa trajetória, podem gerar insegurança e ansiedade, além de na maio-
ria das vezes coincidir com o início da fase adulta, traz indagações a respeito dos cuidados de saúde mental 
durante a graduação (ASSIS & OLIVEIRA, 2010). O presente trabalho teve como objetivo investigar a per-
cepção dos universitários de uma Instituição de Ensino Superior do Interior Paulista, quanto a necessidade 
de cuidados especializados de saúde mental.  
 
                                                              METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, de abordagem quantitativa, composta por uma amostra 
institucional (conveniência) realizada com universitários do último ano dos cursos Administração, Arquitetura 
e Urbanismo, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Enfermagem, Fisiotera-
pia, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, através de instrumento 
autoaplicável composto por questionário sociodemográfico e com informações referente a cuidados de saú-
de mental. 
 

DISCUSSÕES 
Foram analisados 215 universitários, com idade média de 26,2 anos, sendo 150 (69,8%) do gênero feminino 
e 65 (30,2%) masculino. Com relação a percepção da qualidade de sua saúde mental, 37,7% consideram 
ter uma saúde mental boa, sendo 64,2% (n =52) do sexo feminino, comparado a 86,7% (n =13) que consi-
dera sua saúde mental ruim, prevalecendo o público feminino com 8,8% (n =19). Quanto a realização de 
acompanhamento psicológico,15,8% dos pesquisados fazem acompanhamento com profissional de Psico-
logia. 38,6% (n =83) dos entrevistados não fazem e não acreditam que haja necessidade do mesmo, en-
quanto 40% (n =86) não fazem, mas acreditam precisar. 
 
                                                       CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É de suma importante analisarmos a percepção dos universitários mediante a necessidade de buscar ajuda 
e orientação para os cuidados e manutenção da sua saúde mental, ficando evidente a necessidade de en-
gajar os cuidados com a saúde mental, considerando está pode afetar a rotina, desempenho acadêmico e 
qualidade de vida, além de levantar necessidades deste público que possa contribuir na elaboração de 
ações de promoção e prevenção em saúde mental no ambiente universitário. 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a reabilitação cognitiva no transtorno depressivo e/ou na 
queixa depressiva. Foi realizada uma revisão bibliográfica não sistemática na base de dados nacional SCIELO e PEP-
SIC, utilizando descritores de busca. Houve predomínio de estudos que abordaram déficits cognitivos no transtorno 
depressivo, sendo a maioria dos estudos de pesquisa teórica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação Cognitiva; Depressão; Psicologia 
 

INTRODUÇÃO 
O transtorno depressivo consiste em uma perturbação do estado de humor que alcança as esferas de pra-
zer e a capacidade cognitiva do indivíduo, trata-se de um problema de saúde pública que atinge cerca de 
322 milhões de pessoal no mundo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2017), sendo que a reabilitação 
neuropsicológica tem se mostrado relevante na recuperação do transtorno depressivo, e a reabilitação cog-
nitiva a estratégia de intervenção mais adequada e eficaz. O presente estudo tem como objetivo realizar 
uma revisão bibliográfica sobre a reabilitação cognitiva no transtorno depressivo e/ou na queixa depressiva. 
 

METODOLOGIA 
Estudo de revisão bibliográfica não sistemática, quantitativo. A revisão foi baseada na análise dos artigos 
encontrados nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), e o portal de Periódicos Ele-
trônicos de Psicologia (PePSIC), usando os descritores: reabilitação cognitiva, reabilitação cognitiva de 
depressão, neuropsicologia e depressão. No total foram encontrados 76 artigos, destes foram usados 16 
artigos. Os critérios de inclusão foram selecionar artigos relacionados à reabilitação cognitiva e transtornos 
depressivos. E os critérios de exclusão foram assuntos relacionados à reabilitação cognitiva aliada a outros 
tipos de transtorno não sendo a depressão. Não houve uma sistematização quanto à ordem cronológica dos 
trabalhos estudados. 

 
DISCUSSÕES 

Totalizaram-se 16 artigos (47,5% dos 76) enquanto corpus de análise, lidos na íntegra e categorizados em 
um banco de dados conforme: tipo de estudo/publicação, participantes e tema/objeto. 62,5% Revisões bibli-
ográficas; 31,25% (10) são relatos de pesquisa prática/de campo (5); 6,25% (1) estudo de caso. Sobre os 
participantes a maioria 43,75% (7) não especificou demanda de participantes (realizaram uma discussão 
teórica); 31,25% (5) realizaram o estudo com idosos; 25% (2) com adultos. Os temas abordados nos estu-
dos foram categorizados em 4 categorias para a análise: Avaliação de funções cognitivas e aspectos neu-
ropsicológicos 25% (4); Alterações e déficits cognitivos da depressão 18,75% (3); Reabilitação 18,75% (3); 
Programa de treinamento cognitivo 18,75% (3). Foi identificado no estudo realizado que a estimulação cog-
nitiva no Brasil se encontra em estágios iniciais, e que a depressão se encontra caracterizada como um 
transtorno psiquiátrico que acomete as principais áreas de desempenho ocupacional/cognitivo dos indiví-
duos (FABELA, 2009). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados sugerem que a reabilitação cognitiva no transtorno depressivo está associada com maior 
predomínio em artigos de ensaios e produções teóricas discutindo os déficits e prejuízos cognitivos, sendo a 
maioria referida a função da memória e em população idosa, e em pacientes com diagnósticos de doenças 
neurológicas. 
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RESUMO 
O presente estudo apresenta o relato de experiência de uma roda de conversa sobre a rede de apoio a mulheres víti-
mas de violências com adolescentes da rede pública de educação. Estudo descritivo, tipo relato de experiência, com 
adolescentes estudantes. A ação proporcionou uma aquisição de informações para a vida pessoal de cada um, possibi-
litando que os mesmos refletissem sobre atitudes e comportamentos, que pudessem de alguma maneira obter conhe-
cimento e transmitir as informações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência contra mulher; relato de experiência; adolescentes. 
 

INTRODUÇÃO 
Com o avanço da modernidade, os jovens estão se relacionando cada vez mais cedo, e passam a reprodu-
zir atitudes violentas, baseados no machismo, discriminação e ciúmes fatores (MATTES, ROCHA, 2016). O 
objetivo do presente estudo foi apresentar o relato de experiência de uma roda de conversa sobre a rede de 
apoio a mulheres vítimas de violências com adolescentes da rede pública de educação.  

 
METODOLOGIA 

Estudo descritivo, tipo relato de experiência. Realizada em agosto e setembro de 2019, juntamente com 
adolescentes do sexo feminino, estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, idade entre 15 e 18 anos, em 
uma escola pública estadual do município de São Jose do Rio Preto – SP. Foi realizado uma roda de con-
versa com abordagem qualitativa de modo exploratório. A roda de conversa trata-se de um método de parti-
cipação coletiva, que reproduz um ambiente mais informal, promovendo o diálogo entre os participantes 
acerca de uma determinada temática e também experiências pessoais e desabafo dos sujeitos participati-
vos. 

 
DISCUSSÕES 

Os adolescentes apresentaram prévio conhecimento sobre as leis de proteção das mulheres vítimas de 
violências, porém relataram desconhecer os serviços pertencentes a rede de proteção, e também, como 
conduzir perante casos de violência, demonstrando surpresa e felicidade ao saberem que existe amparo 
para essas vítimas, e que se encontram localizados na cidade em que residem. Os meios de proteção 
transmitidos foram delegacias da mulher, serviços e centros de apoios como casas abrigos, creas, cram, 
centro pop, e as leis de proteção como Maria da Penha (Lei 11.340/2006), e do feminicídio (Lei 
13.104/2015). Com relação ao que pode ser feito para mudar essa realidade de como os adolescentes não 
têm conhecimento sobre essas redes e isso foi um ponto a ser destacado, onde os adolescentes foram bem 
participativos, opinando sobre maneiras de transmitir essas informações. A não compreensão desse tema  
trouxeram dados de realidades retratando experiências que fazem parte de seus convívio. Adolescentes do 
sexo feminino foram as que mais mostraram interesse de participação e de conhecer a temática, se familia-
rizando sobre as medidas protetivas que possibilitaram o conhecimento para experiências próprias ou para 
ajudar outras mulheres em situações de riscos, tendo como base de conhecimento as medidas protetivas 
para auxiliar na segurança e bem-estar das vítimas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Essa experiência ofereceu um espaço de vivências para discussão, demandas de intervenção significativa 
sobre a compreensão do tema, possibilitando que os mesmos refletissem sobre atitudes e comportamentos, 
levantando algum conhecimento.  
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RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi avaliar a saúde mental dos discentes concluintes do curso de Psicologia, por meio de 
uma pesquisa de campo, utilizando questionários autoaplicáveis para levantamento de dados, em específico caracterís-
ticas de sintomatologia depressiva, ansiosa e de baixa autoestima, e como fatores sociodemográficos influenciam na 
saúde mental dos alunos durante o período final de graduação. Participaram da pesquisa 54 estudantes, 79,6% (N=43) 
do sexo feminino, com idade entre 21 e 56 anos, onde se observou possíveis características de ansiedade em 59% dos 
participantes e 26% apresentaram possíveis características depressivas, assim como também baixa autoestima sendo 
64,81% (N=35). Por ser um tema pouco estudado, a pesquisa foi realizada para contribuir com todos os envolvidos, 
proporcionando um levantamento da realidade do curso e de como esses futuros profissionais saem da graduação para 
o mercado de trabalho, e com isso promover discussões e ações de melhorias em relação ao resultado avaliado, mini-
mizando o seu sofrimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental. Graduação. Psicologia. Alunos.  
 

INTRODUÇÃO 
A saúde mental pode ser definida como a capacidade do indivíduo de tomar decisões em relação à própria 
vida (POMPEU, 2014). Para Straub (2005), o profissional de psicologia é atuante em proporcionar saúde 
mental e qualidade de vida, com intervenções, explorando comportamentos e pensamentos que levam os 
indivíduos a comprometer sua saúde mental. Sendo assim, é importante que o profissional em formação 
busque por acompanhamento psicológico e adquire hábitos saudáveis durante sua graduação e para que 
desenvolva um atendimento psicoterápico de qualidade (ZAGO, 1988).  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo transversal, com amostra de conveniência, realizado em uma Instituição de Ensino 
Superior de São José do Rio Preto, sendo incluídos discentes do 9º e 10º período de Psicologia do ano de 
2019. Os instrumentos utilizados foram questionários autoaplicáveis como a ficha de caracterização socio-
demog,ráficas semi-estruturada, a Escala de Ansiedade e Depressão (HAD) e a Escala de Autoestima de 
Rosenberg. O estudo foi desenvolvido de acordo com a Resolução Nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 do 
Conselho Nacional de Saúde, e aprovado conforme o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO-SP. Os dados foram analisados utilizando o Software 
SPSS v20. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Participaram da pesquisa 54 discentes, 79,6% (N=43) do sexo feminino, com idade entre 21 e 56 anos, 
sendo 75,9% (N=41) solteiros e 79,6% (N=43) da amostra conciliam atividades acadêmicas com o trabalho. 
A prática de atividade física não é realizada por 75,9% (N=41) dos participantes e somente 66,7% (N=36) 
referem dormir bem. Observou-se que 13,3% (N=7) utilizam medicação psiquiátrica e mais da metade 
61,1% (N=33) relataram fazer psicoterapia. Em maioria 68,5%, referiram que em algum momento da gradu-
ação sentiram interesse em trancar o curso. Possíveis características de ansiedade foram identificadas em 
59% dos participantes e 26% apresentaram possíveis características depressivas, assim como também 
baixa autoestima sendo 64,81% (N=35) da amostra. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As rotinas acadêmicas acabam tornando-se fatores estressores que podem resultar em uma série de com-
portamentos e desenvolver sintomatologia de ansiedade e depressão. Tais sintomas podem interferir dire-
tamente na aprendizagem e desenvolvimento profissional. Sendo assim, se fazem necessário o acolhimento 
desses discentes para o desenvolvimento de ações de melhoria. A pesquisa levantou dados importantes 
que não foram estudados de forma aprofundada, e outros estudos contribuiriam para a preservação da saú-
de mental do estudante de psicologia e assim auxiliar em sua formação e desenvolvimento. 
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RESUMO 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, de abordagem quantitativa, composta por uma amostra institucional 
(conveniência) realizada com universitários do último ano de treze cursos através da aplicação coletiva de um questio-
nário sociodemográfico e do SRQ-20. Foram avaliados 215 universitários, destes predominam o sexo feminino com 
sintomas sugestivos de transtornos mentais. Dentre os que apresentam indícios de transtorno, 11,2% (n =24) declara-
ram o uso esporádico de álcool, 0,5% (n=1) declaram uso de 4 a 5 vezes por semana, enquanto 38,6% (n=83) declaram 
não utilizar álcool. Não foi possível notar uma relação direta entre transtornos mentais e uso de álcool ou outras drogas, 
entretanto, a alta prevalência de sintomas de transtornos mentais entre os universitários, demonstra a importância do 
cuidado à saúde mental.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental. Drogas, Universitários.  
 

INTRODUÇÃO 
Muitos universitários apresentam dificuldade e adoecimento emocional no decorrer de sua trajetória acadê-
mica, sendo importante a compreensão de suas vivências, e o apoio psicológico durante o período, objeti-
vando diminuir o estresse, que pode resultar em estratégias compensatórias e buscar alívio através do uso 
de álcool e outras drogas, o que poderá se refletir na saúde mental do universitário.  

 
METODOLODIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, de abordagem quantitativa, composta por uma amostra 
institucional (conveniência) realizada com universitários do último ano dos cursos Administração, Arquitetura 
e Urbanismo, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Enfermagem, Fisiotera-
pia, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, através da aplicação 
coletiva de um questionário sociodemográfico e do SRQ-20 (Self-Reporting Questionnaire), instrumento de 
rastreamento de transtornos mentais composto por 20 questões para rastreamento de sintomas sugestivos 
de transtornos mentais.  

 
DISCUSSÕES 

Foram avaliados 215 universitários, com média de idade de 26,1 anos, sendo 150 (69,8%) do gênero femi-
nino e 65 (30,2%) do gênero masculino. Na avaliação com o instrumento SRQ-20, 68,8% (n =148) apresen-
taram sintomas sugestivos de transtornos mentais, sendo a maioria, 70,9% (n=105), do sexo feminino. Den-
tre os que apresentaram indícios de transtorno no SRQ-20, 11,2% (n =24) declararam o uso esporádico de 
álcool (uma ou duas vezes na semana) 0,5% (n=1) declaram uso de 4 a 5 vezes por semana, enquanto 
38,6% (n=83) declaram não utilizar álcool. Em relação ao uso de outras drogas, 3,7% (n=8) declararam o 
uso de substâncias químicas de forma esporádica, destes 2,3% (n=5) apresentam indícios de transtornos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Não foi possível notar uma relação direta entre transtornos mentais e uso de álcool ou outras drogas, entre-
tanto, a alta prevalência de sintomas de transtornos mentais entre os universitários, demonstra a importân-
cia do cuidado à saúde mental, e a promoção de ações de autocuidado para a não utilização de estratégias 
nocivas à saúde, que podem agravar o quadro ou serem utilizadas como recurso inadequado para lidar com 
as situações estressoras do cotidiano acadêmico.  
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RESUMO 
O refluxo vesicoureteral é um refluxo da urina e favorece o transporte de bactérias para os ureteres ou até os rins, a 
urina que vem dos rins e segue pelos ureteres até a bexiga normalmente não retorna para os ureteres é uma condição 
anormal que esta relacionada á origem de infecções. Nos primeiros anos de vida das crianças a infecção do trato uriná-
rio, acomete nos meninos na maioria das vezes devido á malformação congênita, mas pode ter outros fatores como o 
mau funcionamento da bexiga ou obstrução do fluxo urinário à frente da bexiga. A relação com a genética e de tal forma 
que se os pais ou irmãos tiverem o problema, a chance do filho ter aumenta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Refluxo, Ureteres, Crianças, Rins. 
  

INTRODUÇÃO 
O diagnóstico de refluxo vesicoureteral é realizado através da uretrocistografia miccional que faz a análise 
da uretra e bexiga a fim de diagnosticar se tem algum tipo de infecção dessas vias, o diagnóstico é mais 
comum nos meninos, com idade menor ou igual há dois anos, o amadurecimento do corpo masculino com o 
passar do tempo e o comprimento uretral passam a ser maior, aumentando a defesa do mecanismo uriná-
rio. No entanto as meninas apresentam mais problemas que os meninos, em até 10 a 20 vezes. A suspeita 
acomete quando a infecção urinária com sintomas de febre, dor, falta de apetite, náuseas e vômitos por 
reação inflamatória nos rins (pielonefrite). O tratamento do refluxo vesicoureteral primário pode ser clínico 
como cirúrgico, o tratamento clínico com o uso de antibióticos em doses menores por longos períodos ou 
anos, além de medidas higiênico-dietéticas e aguardar a cura. O tratamento cirúrgico nos casos de refluxo 
mais intenso com a presença de cicatrizes renais, em crianças acima dos cinco anos, cuja possibilidade de 
cura é muito menor. O tratamento cirúrgico reconstrói a junção do ureter com a bexiga é realizado por cirur-
gia aberta. O tratamento endoscópico com injeção de substância (ácido hialurônico, colágeno, microesferas 
de silicone), que corrige o refluxo entre a junção do ureter e a bexiga. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia deste trabalho foi embasada em informações e acompanhamento de relatos da vivência do 
estágio de vinte horas semanais no exame contrastado de uretrocistografia miccional com padrões de le-
vantamento bibliográficos e artigos científicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Uretrocistografia miccional, consiste de um exame de raios-x contrastado que examina a uretra e a bexiga 
durante o seu enchimento e esvaziamento, onde o meio de contraste iodado e soro são introduzidos na 
bexiga pelo Médico Radiologista através de um cateter (sonda), ter cautela para não inserir ar na criança, 
aquecer o soro antes de injetar na uretra até que a bexiga esteja cheia e a criança inicie a micção. Caso 
haja refluxo do meio de contraste para um ou ambos os ureteres ou rins, está diagnosticado o refluxo, e de 
acordo com a magnitude do mesmo, é classificado em Graus: Refluxo só para ureter; Refluxo até o rim, sem 
causar dilatação renal ou ureteral; Refluxo até o rim, causando pouca dilatação renal; Refluxo até o rim, 
causando moderada dilatação renal; Refluxo até o rim, causando intensa dilatação renal e tortuosidade dos 
ureteres.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Mesmo após a cura do refluxo vesicoureteral, toda criança deve ser acompanhada pelo médico em longos 
períodos, com medida de rotina de pressão arterial, análise de urina, controles de função renal, bem como 
exames de imagem. 
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RESUMO 

A radiologia industrial é a área onde se faz uso de radiação ionizante, raios x ou gama para fins industriais. É usada no 
controle de qualidade em produtos e materiais na indústria de bebidas, para identificar defeitos de fabricação nas indús-
trias de autopeças e de aviação, na indústria metalúrgica bem como na indústria naval. Um dos processos utilizados 
para o processo de qualidade dessas peças são os Ensaios Não Destrutivos (END). 

PALAVRAS-CHAVE: Radiação, Radiologia industrial, Ensaios não destrutivos. 
 

INTRODUÇÃO 
Em 1985, Wilhelm Conrad Roentgen fez uma descoberta sobre os novos raios e suas habilidades. Além de 
obter imagens de pessoas, decidiu também tentar em outros tipos de materiais. Foi onde decidiu radiografar 
um velho rifle de caça, e assim descobriu que havia um defeito em seu interior. Foi então que os raios X 
industriais passaram a ser usados para controle de qualidade de equipamentos, materiais e alimentos. Ao 
longo do século foi conhecendo melhor e cada vez mais novas técnicas e tipos de metodologia de utilização 
dessa descoberta não só na área médica e também na área industrial entre outras. A técnica dos ensaios 
não destrutivos é utilizada na inspeção para qualidade do produto por meio dos raios-x ou gama com princi-
pal objetivo de mostrar descontinuidades ou defeitos originados de fabricação sem interferir e sem nenhum 
tipo de alteração física ou química. 

METODOLOGIA 
Ao decorrer da pesquisa foi feito um levantamento bibliográfico com o objetivo de demonstrar a tecnologia 
do processo realizado pelos ensaios não destrutivos (END) na detecção da qualidade de equipamentos e 
materiais.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A técnica dos ensaios não destrutivos é utilizada na inspeção de qualidade do produto por meio dos raios-x 
ou gama com principal objetivo de mostrar descontinuidades ou defeitos originados de fabricação sem inter-
ferir e sem nenhum tipo de alteração física ou química, contribui para reduzir riscos, sendo assim aumen-
tando a confiabilidade do material inspecionado. A técnica dos ensaios não destrutivos é utilizada na inspe-
ção para qualidade do produto por meio dos raios-x ou gama com principal objetivo de mostrar descontinui-
dades ou defeitos originados de fabricação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os ensaios não destrutivos têm se mostrado de suma importância na área industrial. Seu uso para localiza-
ção de descontinuidades em peças e navios têm se tornado cada vez mais procurada, fazendo com que a 
área receba mais reconhecimento e prestígio, pois apesar de ser algo que não é de conhecimento para 
muitas pessoas, é extremamente útil. 
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RESUMO 
Na radiologia veterinária, um dos métodos de diagnóstico de imagem mais eficientes para avaliação em animais de 
pequeno e grande porte é a tomografia computadorizada. Os estudos de imagens das estruturas anatômicas e articula-
ções são extremamente importantes para se obter um diagnóstico mais preciso e acompanhar a evolução e cura de 
diversas patologias nos animais. Para realizar o exame, é necessária total imobilidade do animal, sendo assim, são 
utilizados sedativos ou anestesias para manter o animal quieto na mesa de exame. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Radiologia veterinária, tomografia computadorizada. 
 

INTRODUÇÃO 
O diagnóstico por imagem é extremamente importante para identificar causas de localização, gravidade e 
extensão da lesão. Devido ao seu crescimento nos últimos anos, a necessidade de explicar as diferentes 
técnicas e sua aplicabilidade, resultou em melhorias. Algumas técnicas de imagem incluem radiografias, 
ultrassonografia e tomografia computadorizada (TC), sendo esta última um diagnóstico mais detalhado e 
preciso. 

METODOLOGIA 
Este levantamento bibliográfico tem como objetivo demonstrar que a tomografia computadorizada proporci-
onou uma avaliação mais ampla e melhor das lesões nos ossos e estruturas adjacentes, pois permite que a 
análise seja realizada em projeções tridimensionais, com coeficientes de atenuação e medida da densidade 
tecidual. A escolha do método a ser utilizado se dá em decorrência da suspeita a ser diagnosticada no ani-
mal, possível detectar, acompanhar a evolução e cura de diversas patologias 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O objetivo da tomografia computadorizada em animais é avaliar detalhadamente e com ótima resolução 
especial porções do corpo do animal, não possível por meio de outros exames de imagem, onde há geração 
de imagens radiográficas em plano axial de uma estrutura anatômica do corpo do animal. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a evolução do mercado de Pets no Brasil, os exames que antes era particularidade de hospitais de 
grandes centros e hospitais veterinários universitários, cada vez mais o diagnóstico por imagem vem se 
tornando comum. Embora gere imagens de alta resolução, a tomografia computadorizada consiste em um 
exame bastante simples e rápido na sua realização. 
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RESUMO 
A radiologia forense iniciou-se um ano depois da descoberta dos raios-X em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad 
Röentgen, que identificou balas de chumbo alojadas na cabeça de uma vítima. A medicina legal ou forense é uma es-
pecialidade que surgiu na Itália no ano de 1525. Por intermédio da identificação, as pessoas podem preservar seus 
direitos, bem como terem cobrados os seus deveres, quer cíveis, quer penais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Forense; medicina legal; antropologia. 
 

INTRODUÇÃO 
A radiologia forense é usada como prova para elucidar crimes.  As imagens comparativas realizadas através 
de radiografias ante-mortem (antes da morte) e post-morte (depois da morte), traz um estudo morfológico 
dos dentes, que estão menos suscetíveis às alterações nutricionais, hormonais, patológicas e a altas tempe-
raturas, e ao estado dos seios da face por naturalmente permanecerem intactos.  
 

METODOLOGIA 
Esta revisão foi feita através de levantamentos de artigos científicos, com intuito de instruir e orientar os 
técnicos e tecnólogos em Radiologia no que diz respeito a Radiologia Forense, método de radiodiagnóstico 
usado para auxiliar na investigação de mortes, e crimes, buscando assim mostrar a importância da medicina 
legal como também é chamada e demais ciências forenses. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A identificação corresponde ao conjunto de procedimentos diversos para individualizar uma pessoa ou obje-
to. A identificação pessoal é de suma importância em medicina forense, tanto por razões legais como hu-
manitárias, sendo muito frequentemente iniciada antes mesmo de se determinar a causa da morte. Por in-
termédio da identificação, as pessoas podem preservar seus direitos, bem como terem cobrados os seus 
deveres, quer cíveis, quer penais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Radiologia Forense faz-se pelo ajuntamento de todas as partes que envolvem a medicina, e por isso, se 
torna tão eficaz. É um campo de trabalho amplo com seguimentos específicos, podendo se especializar no 
setor. Diante da variedade de métodos que a radiologia forense disponibiliza, cabe ao técnico ou tecnólogo 
optar pelo melhor método que irá garantir o sucesso da identificação. Classifica-se a Radiologia Forense 
como Antropologia forense, asfixiologia, traumatologia, sexologia, obstetrícia legal, antropologia física foren-
se, datiloscopia, onde todos esses termos tem por finalidade ajudar na resolução de alguns casos, nos 
quais torna-se difícil a identificação, e também saber a causa da morte. 
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RESUMO 

A produção científica da área da saúde e enfermagem proporcionou estudos acerca dos fatores de risco e da vulnerabi-
lidade nas práticas dos profissionais de saúde, por meio de uma revisão integrativa. Na atenção primária à saúde, os 
riscos e as vulnerabilidades relacionam-se à deficiência de recursos para o trabalho, à violência física e ao desgaste 
emocional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Riscos; Vulnerabilidade; Riscos ocupacionais; enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 
No mundo contemporâneo, o processo de viver é marcado pelo crescimento das incertezas e da sensação 
de fragilidade diante dos fatores de risco e vulnerabilidade aos quais todas as pessoas, direta ou indireta-
mente, estão expostas. Essas características repercutem-se também no cotidiano de trabalho dos indiví-
duos, pois o trabalho é um dos principais eixos estruturantes da vida humana. E o mais importante é o im-
pacto que pode ter no físico, ou seja, na saúde desse indivíduo trazendo males patológicos físicos e men-
tais leves, moderados ou até graves não só na própria pessoa como também os que compõem o seu redor. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Esse método permite incluir estudos com diferentes abor-
dagens metodológicas, agrupando resultados obtidos de um conjunto de pesquisas primárias com temática 
idênticas ou similares. O seu objetivo é sintetizar e analisar esses dados para desenvolver uma explicação 
mais abrangente de um fenômeno específico a partir da síntese ou análise dos achados dos estudos com 
propósitos teóricos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A vulnerabilidade pode ser compreendida como um conjunto de fatores que podem aumentar ou diminuir o 
risco a que se expõem os indivíduos da área da saúde, mas também como a forma de avaliar as chances 
que cada pessoa tem de contrair doenças, inclusive as infecciosas. Os riscos ocupacionais, no ambiente de 
trabalho, podem ser ou estar ocultos por ignorância ou ainda, por falta de conhecimento ou de informação, 
situação em que o profissional trabalhador sequer suspeita da sua existência. Pode estar latente, o qual só 
se manifesta e causa danos em situações de emergência ou condições de estresse. Na perspectiva da vul-
nerabilidade dos profissionais da saúde, o caminho que pode levar o trabalhador da saúde a um acidente de 
trabalho por exposição aos riscos ocupacionais é determinado por um conjunto de condições, individuais e 
institucionais, dentre as quais o comportamento é apenas um deles. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em relação ao tipo de estudo, constatou-se a predominância de artigos com abordagem quantitativa do tipo 
descritivo. Os principais cenários investigados foram serviços e unidades que prestam atendimentos de 
média e alta complexidade, com destaque para os Hospitais Gerais. Quanto aos participantes dos estudos, 
os autores de 10 artigos mencionaram a inclusão de profissionais ou trabalhadores da saúde e oito traba-
lhos foram realizados exclusivamente com a equipe de enfermagem. 
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RESUMO 

O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em 
algum conjunto de células da mama, que passam a se dividir descontroladamente. Atualmente o método de diagnóstico 
mais eficaz para esse tipo de doença que acomete as mulheres, é a mamografia que detecta antes mesmo da palpa-
ção, dando um pró-diagnóstico mais preciso, assim aumentando a chance de cura da doença. 

PALAVRAS-CHAVE: Mamografia, Câncer de mama, Detecção Precoce. 
 

INTRODUÇÃO 
O câncer de mama é a segunda causa de morte entre as mulheres, no Brasil ocorre em mais de 2 milhões 
de mulheres por ano. É considerada a doença mais temida já que afeta a sexualidade e a imagem pessoal 
das mulheres. O câncer de mama também pode acontecer em homens uma raridade entre 1% no caso da 
doença. Sua incidência cresce progressivamente acima dos 50 anos. Os sintomas incluem um nódulo, se-
creção com sangue no mamilo e a forma de textura na mama, entre outras alterações. O tratamento pode 
ser quimioterapia, radioterapia e cirurgia dependendo da fase que se encontra o câncer.  
 

METODOLOGIA 
Esse estudo foi realizado através de pesquisas em sites: Scielo, do livro Bontrager e o INCA (Instituto Naci-
onal de Câncer). Este intuito bibliográfico tem como objetivo demonstrar a importância do exame de mamo-
grafia para a prevenção ao câncer de mama, em função da multiplicidade de fatores relacionado ao surgi-
mento da doença e do fato de vários deles não serem modificáveis. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A mamografia é capaz de produzir técnicas especiais para visualizações de patologias nos tecidos mamá-
rios. Produz raios x de baixa energia o que favorece o contraste nos tecidos moles. Tumores de 2 mm não 
apalpável é diagnosticado através da mamografia, esse método é mais indicado para detectar nódulos pre-
cocemente presentes nas mamas, o tumor maligno instala-se principalmente nos ductos e raramente nos 
lóbulos quando as células da mama passam a dividir-se de forma desordenada. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Câncer em estágio inicial pode ser diagnosticado mediante a mamografia, antes mesmo que o nódulo 
possa ser sentido em palpação. O exame de mamografia não é a solução da doença, mas ela apresenta 
melhores resultados para um diagnóstico mais precoce de um nódulo. O prognostico dado ao paciente em 
estágio inicial reduz o tratamento com quimioterapia podendo poupar um tratamento tóxico e agressivo e 
mais facilmente a cura.  
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RESUMO 
A tomografia computadorizada de feixe cônico é utilizada na radiologia odontológica, com aquisição de imagens, inter-
pretação do exame tomográfico, para identificação de patologias existente na arcada dentária. Resultado de avanços 
tecnológicos, da diminuição da exposição à radiação e de uma melhor qualidade da imagem, as expectativas apontam 
para uma utilização mais abrangente da tomografia computadorizada de feixe cônico na Odontologia e suas especiali-
dades. 
 

PALAVRA CHAVE: Tomografia computadorizada, Feixe cônico, Odontologia. 
 

INTRODUÇÂO 
Este tipo de exame foi desenvolvido década de 70, a tomografia computadorizada é um método de diagnos-
tico que utiliza radiação x, permitindo realizar estudos de partes especificas do corpo humano nos três pla-
nos sendo sagital, coronal e axial, evidenciando as estruturas em profundidade com imagens em camadas. 
Comparando com a radiologia convencional panorâmica do qual se obtém apenas um plano das estruturas 
estudadas. A tomografia computadoriza de feixe cônico e um exame auxilia no estudo de patologias ou 
malformações congênitas, da face e arcada dentaria. Sua aquisição de imagens e sua reconstrução em 3D 
realizada através de um único escaneamento da região estudada, trazendo uma melhor qualidade e uma 
menor distorção da imagem, diminuindo a exposição do paciente à radiação.  
 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado uma pesquisa bibliográfica em sites como SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Para o mé-
todo de realização do exame é necessário que o paciente seja posicionado sentado em frente ao aparelho, 
mas em alguns casos acomoda-se o paciente deitado. O aparelho apresenta dois componentes principais, 
posicionados em extremos opostos da cabeça do paciente: a fonte ou tubo de Raios x, que emite um feixe 
em forma de cone, e um detector de radiação. O sistema tubo-detector realiza somente um giro de 360 
graus em torno da cabeça do paciente e. a cada determinado grau de giro (geralmente a cada 1 grau), o 
aparelho adquire uma imagem, muito semelhante a uma telerradiografia. Ao término do exame, essa se-
quência de imagens é reconstruída para gerar a imagem volumétrica em 3D, por meio de um software es-
pecífico com um sofisticado programa de algoritmos, instalado em um computador convencional acoplado 
ao tomógrafo. A duração do exame pode variar de acordo com a marca comercial do aparelho de tomogra-
fia computadorizada odontológica, e com as especificações técnicas selecionadas durante a tomada (campo 
de visão, tempo de exposição, miliamperagem e quilovoltagem. Quando comparada às radiografias conven-
cionais, a dose de radiação da TC de feixe cônico apresenta-se similar à do exame periapical da boca toda 
ou equivale a aproximadamente 4 a 15 vezes a dose de uma radiografia panorâmica. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Através do exame podemos fazer uma análise quantitativa e qualitativa do osso alveolar para colocação de 
mini implantes de ancoragem ortodôntica, avaliação da movimentação dentária para região de osso atrésico 
(rebordo alveolar pouco espesso na direção vestibulolingual) ou com invaginação do seio maxilar, visualiza-
ção das tábuas ósseas vestibular e lingual e sua remodelação após movimentação dentária, avaliação das 
dimensões transversas das bases apicais e das dimensões das vias aéreas superiores, avaliação do grau 
de reabsorção radicular de dentes adjacentes a caninos retidos, defeitos e enxerto ósseo na região de fissu-
ras labiopalatais, avaliação do posicionamento tridimensional de dentes retidos. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a Tomografia computadorizada de feixe cônico nos traz umas imagens mais detalhada, com 
custo reduzido e uma dose menor de radiação, em relação a tomografia tradicional, o advento da tomografia 
de cone bean está levando uma a área de diagnóstico, considerando que a imagem obtida por meio da 
tomografia de feixe cônico com seu alcance tridimensional tornando possível uma identificação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CAVALCANTI, M. G. P.; VANNIER, M. W., Dentomaxilofac Radiol, 2000. 
FARMAN A. G.; SCARFE, W. C., Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2006. 
GARIB, D. G. ET AL., Tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone bean): entendendo este 
novo método de diagnóstico por imagem com promissora aplicabilidade na Ortodontia, 2007 
 



 

RADIOLOGIA INDUSTRIAL EM SCANNERS 
 

OLIVEIRA, Gabrielli Cristina; MENDONÇA, Isabelli Fraioli. Discentes do curso de tecnologia em 
Radiologia – UNILAGO. 
 
PALMA, Jorge André Batista Lara; PORTILHO, Fabio Vinicius; Docentes do curso de Tecnologia 
em Radiologia – UNILAGO. 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho tem como aprofundar e expandir o conhecimento sobre scanners corporais utilizado na inspe-
ção de segurança pública de presídios e aeroportos. Trazendo assim benefícios para os gestores das unidades com 
agilidade e economia operacional, abordando questões sobre: invasão de privacidade, onde os scanners mostram ima-
gens em alta definição do corpo humano, e a segurança em inspecionar a população brasileira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Body Scan, Inspeção, agilidade, economia operacional. 
 

INTRODUÇÃO 
A entrada de drogas, armas, explosivos em presídios ou em outros países é uma grande preocupação para 
os gestores dessas unidades. O equipamento Body Scan é utilizado para garantir a segurança pública na 
atual conjuntura de ameaças e oferecer maior eficiência, segurança e agilidade ao processo de inspeção 
sem violar a dignidade dos visitantes. Trabalhando com a geração de imagens do corpo em alta definição, 
permitindo de forma rápida e segura averiguar se o inspecionado está portando objetos impróprios. Um 
ponto importante é sobre à invasão de intimidade dos passageiros que divide a opinião pública: a técnica 
pode ser considerada invasiva, porém no limite, comparada às revistas convencionais de presídios. Enfati-
zando que as imagens são deletadas assim que comprovado que não possuem nenhuma irregularidade no 
inspecionado.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão da literatura. Esse método permite incluir estudos com diferentes abordagens me-
todológicas, agrupando resultados obtidos de um conjunto de pesquisas primárias com temática idênticas 
ou similares. O seu objetivo é sintetizar e analisar esses dados para desenvolver uma explicação mais 
abrangente de um fenômeno específico a partir da síntese ou análise dos achados dos estudos com propó-
sitos teóricos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Todos os equipamentos de raios-x emitem radiação à sua volta. E a grande preocupação é sobre essa radi-
ação. Sendo assim, a radioproteção é essencial para a segurança não apenas do inspecionado, mas tam-
bém daqueles que trabalham próximo ao equipamento. O body scanners tem uma grande vantagem que 
emitem baixas doses de radiação sem que seja preciso maiores preocupações dos inspecionados. O Body 
Scan é um equipamento de inspeção corporal que funciona por meio da emissão de baixas doses de raios-
x, onde o equipamento é instalado em pisos convencionais sem adequação de infraestrutura mais comple-
xas.  Essa tecnologia permite observar o que a pessoa revistada carrega consigo dentro e fora do corpo, 
dentro das roupas, e por baixo delas. Sendo possível assim identificar drogas, armas, e outros objetos con-
siderados ilícitos dentro da unidade prisional ou aeroportos. O scanner permite uma inspeção avançada, 
ágil e econômica pois, vê de fato o que há dentro do organismo humano, em lugares e cavidades que até 
então os processos tradicionais dificilmente alcançam, bem mais eficaz e em curto tempo de duração. Apro-
ximadamente em 7 segundos já temos a imagem em alta definição nos monitores. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os equipamentos são implantados justamente para a segurança da população, e estão cada vez mais efi-
cazes em fiscalização, abrindo também grande espaço no mercado de trabalho para os profissionais de 
radiologia. Os mesmos tendem a melhorar cada dia mais a investigação e proteção da população brasileira 
com suas tecnologias 
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RESUMO 

O campo de hemoterapia vem investindo em testes em bolsas de sangue com irradiação para haver uma transfusão 
mais segura, prevenindo a contaminação de doenças que são transmissíveis pelo sangue como o HIV, doença de cha-
gas e infecção por um hospedeiro pós- transfusão pelos linfócitos T.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Transfusão; radiação. 
 

INTRODUÇÃO 
Sabendo do avanço com a radiação, pesquisadores viram uma oportunidade de testar a irradiação de bol-
sas de sangue, fazendo assim com que tenham menos riscos de que os pacientes que recebam a transfu-
são adquiram a doença do hospedeiro dos linfócitos T. Com os testes chegaram ao CO 60, Césio 137 e a 
radiação Gama quebravam mais as moléculas. Porém viram que o acelerador linear e o aparelho de cobal-
toterapia demorava muito para irradiar e ainda as bolsas ficavam expostas. 
   

METODOLOGIA 
Ao decorrer da pesquisa foi feito uma revisão bibliográfica com o objetivo de aprimorar o estudo das técni-
cas de irradiação de bolsas de sangue utilizadas em transfusões sanguíneas de pacientes enfermos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A irradiação é feita pelo profissional capacitado seguindo todo um protocolo, horas depois ou até 14 dias 
depois da coleta e após a separação dos concentrados de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma. 
Todos são irradiados. A transfusão é realizada horas depois ou no outro dia após a irradiação. Pode ser 
realizado este processo no acelerador linear ou no aparelho de cobaltoterapia, porém levasse de meia hora 
até duas horas e o sangue fica exposto a temperatura ambiente. Em uma câmara com um sistema pneumá-
tico constituído por um canister, um rotor e blindagem com abertura e fechamento em dois estágios, pois a 
dose varia de 15 a 25 grays (sendo assim 0,83 rad por segundo, ou seja, 25 segundos). As fontes usadas 
são Césio 137, CO 60 e Radiação Gama. Um procedimento dosimétrico rigoroso onde se faz necessário 
cumprimento das normas da CNEN e ANVISA.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este procedimento é necessário para evitar que doenças sejam transmitidas e que assim a medicina vai 
progredindo e achando novas formas de se evitar a proliferação de doenças, vírus e bactérias ou até alguns 
tratamentos mais eficazes.   
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
GARCIA, P. C.; JUNIOR, P. B., Manual de Transfusão Sanguínea para Médicos, Botucatu 2017. 
OLIVEIRA. P. M. de, Avaliação De Dose Nos Sistemas De Irradiação De Bolsas De Sangue Para Este-
rilização, São Paulo 2014. 
http://www.cnen.gov.br/component/content/article?id=253, Irradiação de sangue na prática clínica é tema 
de webconferência no IEN, Publicado: Quarta, 31 de Agosto de 2016.  
 https://revistapesquisa.fapesp.br/2004/08/01/transfusao-mais-segura/, Transfusão mais segura, Edição 
102 ago. 2004. 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-14112014-142426/pt-br.php, Biblioteca Digital 
USP, Publicado em 2014 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnen.gov.br/component/content/article?id=253
https://revistapesquisa.fapesp.br/2004/08/01/transfusao-mais-segura/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-14112014-142426/pt-br.php


 

EXAME CONTRASTADO VIDEO DEGLUTOGRAMA ESTUDO DO SISTEMA  
GÁSTRICO SUPERIOR 

 
CAMARGO, Aline Cardozo; NETO, Camilo Assaf. Discentes do curso de Tecnologia em Radiolo-
gia – UNILAGO. 
 
CAMUNHA, Rosana de Cássia; RAMOS, Joselaine; Docentes do curso de Tecnologia em Radio-
logia – UNILAGO. 

  
 

RESUMO 
              O exame de deglutograma que abrange um estudo dinâmico da deglutição, com o uso da fluoroscopia que foi 

introduzido no século XX, colaborando com a deglutição e respiração, tanto morfológica quanto funcional do paciente 
durante o exame é oferecido líquidos com contraste de bário que preenche a cavidade oral, faringe e esôfago. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Deglutograma; Fluoroscopia; Contraste de bário. 
 

INTRODUÇÃO 
             Esse exame avalia a forma com que os alimentos e líquidos são deglutidos e ingeridos, utilizando o 

contraste de bário ingerido durante o exame radiográfico em tempo real, mostrando seu trajeto pela cavida-
de oral, faringe e esôfago, podendo ser observado se ocorre aspiração para os pulmões e dificuldade para 
engolir. O exame colabora para a identificação de partes da boca e garganta que não tenha coordenação ou 
força para os movimentos naturais durante a deglutição. O exame é realizado em uma sala de radiologia 
com a presença de um tecnólogo de radiologia, um médico radiologista e um fonoaudiólogo.  Através do 
exame o médico radiologista auxilia o fonoaudiólogo a um tratamento ideal para o paciente. 
 

METODOLOGIA 
             Este levantamento bibliográfico tem como objetivo demonstrar que para realização do exame contrastado 

vídeo deglutograma é necessário um preparo adequado, jejum de 3 a 6 horas, continuando o jejum até an-
tes o exame, após o exame é indicado a ingestão de água abundantemente para o auxílio da eliminação do 
contraste do sistema digestivo. Para a realização do exame é utilizado o contraste de sulfato de bário (Ba 
So4), podendo causar algumas reações como constipações, diarreias, câimbras abdominais e urticarias. 
Conforme as condições do paciente o exame pode ser realizado em pé ou sentado em frente ao fluoroscó-
pio ou em decúbito dorsal embaixo do aparelho, o paciente após ser posicionado é oferecido o contraste do 
qual se inicia sua ingestão com várias imagens sendo realizadas acompanhando o percurso do contraste e 
ao mesmo tempo um vídeo cassete (DVD) acompanham gravando todas as imagens, podendo assim ser 
assistido pelos profissionais necessários após o termino do exame. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
            Os fundamentos para o exame se dividem em fases, sendo a fase preparatória oral para mastigação e 

manipulação do bolo alimentar, e a centralização no dorso da língua. Fase oral movimento Antero- posterior 
da língua, levando o bolo alimentar em direção a faringe, tal movimento envolve a base da língua como 
ejetor do bolo, a partir do contato com a parede posterior da faringe. Fase laríngea a partir do reflexo de 
deglutição na orofaringe existe sensores que desencadeiam a faze laríngea, com pequenas pressões são 
disparados vários eventos que empurram o bolo alimentar em direção ao esôfago e protegem as vias aé-
reas inferiores, fechamento do esfíncter reto- faríngeo do qual evita refluxo nasal. Fase esofágica inicia o 
relaxamento faríngeo- esofágico devido à elevação e vascularização laríngea. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
            Este exame radiológico tem como indicação diagnosticar e auxiliar em transtornos orgânicos ou funcionais 

de deglutição, trazendo auxílio a uma conduta terapêutica adequada a cada caso. É um exame indicado 
para paciente de todas as idades, sendo usado como protocolo por médicos nutrólogos e fonoaudiólogos. 
. 
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AS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A ÁREA FORENSE 
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RESUMO 
A Radiologia Forense nasceu meses após a descoberta dos Raios X por Wilhelm Conrad Roentgen. Em parceria com a 
Medicina Legal, atua auxiliando o poder judiciário na elucidação e combate ao crime. O presente trabalho tem como 
objetivo mostrar a atuação do profissional de Radiologia na área Forense em duas principais técnicas utilizadas: o Raios 
X e a Tomografia Computadorizada. Para este fim, uma revisão bibliográfica baseada em livros, artigos científicos e 
matéria de sites foi realizada. Com base nos dados encontrados, observamos que as técnicas mais utilizadas na Radio-
logia Forense junto a Medicina Legal são Raios X e Tomografia. Além disso, o profissional da radiologia é de extrema 
importância, uma vez que é ele que atua na aquisição de provas, comprovação de crimes, identificação de vítimas, tanto 
humanas quanto animais, e no combate ao tráfico e contrabando.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Radiologia Forense; Raios X; Tomografia. 
 

INTRODUÇÃO 
Em 1895 o físico e engenheiro mecânico Wilhelm Conrad Roentgen ao analisar a condução de eletricidade 
dentro de um tubo de Crookes, observou certa luminosidade refletida em uma tela coberta com platinociane-
to de bário que estava próxima ao tubo. Ao colocar sua mão sobre a tela, pôde observar seus ossos proje-
tados nela. O resultado desse experimento trouxe luz a uma nova fase da Medicina. Mais tarde, Roentgen 
conseguiu identificar o defeito de seu rifle através de uma imagem de Raios x.  Esse feito deu início ao uso 
industrial dos raios x e mais para pela área forense em scanners para combate ao tráfico e contrabando. 
Outra grande descoberta de Roentgen foi a localização de uma bala alojada em uma vítima através de uma 
imagem obtida por raios x. A imagem foi usada no tribunal para processar o acusado pelo disparo, dando 
assim, início a Radiologia Forense. 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho teve como objetivo identificar quais as técnicas radiológicas mais utilizadas dentro da 
Área Forense e sua importância, quais as áreas estão envolvidas e quais aplicações das técnicas são utili-
zadas e ainda, destacar como é a atuação do profissional de Radiologia na área forense. Todos os dados 
obtidos foram retirados de artigos, teses, dissertações e banco de dados digital.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Radiologia trouxe inúmeras vantagens para a área forense, desde a identificação de um corpo, a localiza-
ção de um projétil, a reconstrução facial de uma vítima, a determinante causa mortis até a fiscalização de 
fronteiras. Todas essas áreas têm caminhado juntas a fim de, cada vez mais, contribuírem para a esfera 
jurídica. De acordo com o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, o CONTER, a Radiologia Forense 
faz parte da Medicina Legal, atuando sob os aspectos legais e foro judicial. O profissional da Radiologia 
atuante nessa área, faz parte de uma equipe multiprofissional, porém, ao invés de atuar em tratamentos de 
saúde, ele atua com o objetivo de esclarecer fatos de interesse da justiça. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base nas informações obtidas, destacamos a contribuição da Radiologia Forense em diversas áreas, 
como a identificação de arma utilizada em crime, reconstrução facial para fins de identificação humana, 
causa de mortes por asfixias em fronteiras combatendo o tráfico e o contrabando, em portos e através da 
fiscalização, dentre tantas outras formas de contribuir para a sociedade e para o Poder Judiciário. Esses 
profissionais da Radiologia, atuando junto a uma equipe multiprofissional, são de extrema importância para 
que tal finalidade possa ser atingida o quanto antes, cumprindo assim, seu dever para com a sociedade. 
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DIREITA E ESQUERDA: ESTUDO SOBRE A FRAGMENTAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE CLAS-
SE 
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RESUMO 

Reflexão sobre questões que dizem respeito ao papel político de cada cidadão. Inseridos em uma sociedade de direito, 
através de uma organização democrática, qual é nossa verdadeira bandeira? O que de fato nos representa? A impor-
tância de entendermos nossa construção socio-histórica. Estudo explicativo sobre conceitos e teorias, como ideologia, 
consciência de classe e posições políticas, com o intuito de esclarecer, junto ao leitor que a consciência de classe é 
também consciência política e que possibilita reconhecer nossos direitos e lutar contra as injustiças presentes em uma 
sociedade constituída através de desigualdades. A temática ainda atrela os conceitos com cenários que vivemos na 
contemporaneidade, a fim de proporcionar a construção de uma dialética com teoria e prática.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Consciência de Classe; Ideologias; Posições Políticas. 
 

INTRODUÇÃO 
O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre como a classe trabalhadora esta alienada a ideologias 
dominantes que afetam diretamente sua autonomia e organização. Ainda, aborda-se caminhos para con-
quistar a consciência de classe, como principal instrumento de mobilização e reconhecimento de injustiças. 
A ideia da alienação faz com que os homens creiam que são desiguais por natureza e por talentos, ou por 
desejo próprio, ou seja, os que honestamente trabalham enriquecem e os preguiçosos empobrecem 
(CHAUÍ, 1991). 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e documental para análise e concepções dos conceitos e teorias abordados. Será 
realizado ainda, pesquisa de campo por meio de questionário qualitativo com os estudantes da faculdade 
Unilago, como forma de complementar o estudo bibliográfico.    
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A tomada de consciência inicia-se com o esclarecimento de que a nossa sociedade se constitui através de 
relações de poder e que nada está de fato sob nossas mãos, mas sim, daqueles que detém o poder, princi-
palmente, o Estado. Este visto pelos olhos da imparcialidade, a imagem de uma instituição isenta de in-
fluência externa e conciliadora nas relações sociais, na realidade é (mais) uma forma de controle da socie-
dade burguesa. A superação da alienação é um processo que foi e é temido por aqueles que se usufruem 
da ignorância e da falta de criticidade proporcionado por essa fase da consciência. No entanto, a revolta 
pelas condições precarizadas de trabalho e a desigualdade social, que acaba por determinar as classes 
sociais, não pode ser controlada, e mesmo em um estado de alienação, as injustiças são percebidas, ainda 
que em conformidade. O principal empecilho da consciência revolucionária é a consciência alienada. Por 
isso, o indivíduo crítico encontra-se isolado, pois ao seu redor a ideologia dominante ainda se prolifera. Mas 
ao reconhecer-se, este individuo consciente, sabendo que o reconhecimento é um processo, passa a ter um 
dever socioeducativo e político com esses trabalhadores alienados. A negação das ideologias políticas po-
dem ainda ser interpretadas como uma forma de despolitização, já que os governos possuem uma perspec-
tiva ideológica, neste contexto, a falta de posicionamento é também visto como complacência. A participa-
ção política e reconhecimento político são os principais caminhos para um estado democrático. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O intuito da pesquisa é desmistificar a participação política e os recorrentes equívocos sobre ideologias e 
participação política. Ainda reforçar o papel socioeducativo dos profissionais de Serviço Social nos seus 
locais de atuação como uma esfera educativa e de direto. 
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AS COTAS RACIAIS COMO POLÍTICA AFIRMATIVA NA INCLUSÃO DO NEGRO NO ENSINO 
SUPERIOR 
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RESUMO 
O estudo bibliográfico busca analisar a efetivação, ou não, das políticas afirmativas na inclusão da população negra no 
acesso ao ensino superior e, porque a necessidade da utilização de cotas raciais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cotas Raciais; Negro; Inclusão. 
 

INTRODUÇÃO 
Estudo tem por objetivo analisar a dificuldade da população negra no acesso ao ensino superior, olhando 
para a realidade histórica brasileira, que teve a partir do ano de 1530 o sistema escravista, perdurando até o 
ano de 1888. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica com o intuito de compreender as desigualdades presentes no sistema educacional 
brasileiro, no âmbito do ensino superior, através da própria história brasileira. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As cotas raciais é uma política afirmativa de inclusão, utilizada para amenizar as desigualdades presentes 
no âmbito educacional, disponibilizando portando uma parcela de vagas, para pessoas que tem dificuldade 
de acesso no ensino superior público. Essas dificuldades, na verdade, são condicionalidades históricas, 
criadas pela própria sociedade, mais especificamente a elite brasileira, majoritariamente branca, que a 
alimentou através do preconceito, racismo, sentimento de superioridade, entre outros. Após a abolição da 
escravidão, através da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, a discriminação racial não foi amenizada. Os 
negros saíram de uma realidade na qual eram o centro gerador de crescimento do cultivo de lavouras, para 
o descarte e abandono, sem direito algum. Não houve nenhum suporte para o então ex-escravo, nenhuma 
lei que garantia-lhe moradia, terras, trabalho justo assalariado, educação; enfim, não havia mais espaço 
para aqueles que fizeram parte do desenvolvimento econômico e social brasileiro, mesmo estando sobre o 
regime explorador escravocrata por quase 350 anos. O modo de produção escravista foi muito mais do que 
a base do sistema econômico vigente na época. Influenciou o modo de pensar e agir das pessoas, os 
valores, cultura, inclusive no que diz respeito ao que define quem tem acesso ou não a riqueza produzida 
no país (SCHWARCZ, 2001). A partir desse momento e, das poucas condições que dispunham como ex-
escravos, tentaram construir uma nova forma de viver a liberdade, baseado na luta contra a desigualdade 
presente na época, perpetuada até hoje. Dessa forma, é possível compreender que o motivo de haver mais 
estudantes brancos, do que negros, nas universidades, é pelo simples fato de querer reafirmar as 
desigualdades através da escassez de políticas públicas voltadas para a população negra, corroborando 
para que a própria sociedade interprete esse déficit, criando ideologicamente lugares, profissões, status 
para cada cidadão, simplesmente pelas características físicas do sujeito, realizando assim, um recorte da 
própria história (JULIO; STREY, 2009). Portanto, as cotas raciais são de grande importância e de avanço na 
criação de políticas voltadas para a população negra, para que todos possam acessar igualmente o ensino 
superior. Contudo, sua existência é o reflexo de uma sociedade que carrega historicamente marcada pelo 
preconceito, racismo e desigualdade e, que ainda insiste em negar tais fatos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As costas raciais foi um grande avanço no sistema de ensino superior no Brasil, no entanto, sua criação se 
deve pela falta de políticas ao longo da história do país, que após a abolição, não garantiu nenhum direito 
aos ex-escravos, fazendo com que os mesmos criassem seus próprios meios para sua subsistência. 
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RESUMO 
Foi realizado um levantamento bibliográfico e documental sobre a ocupação da Vila Itália, no município de São José do 
Rio Preto. Tratando-se sobre o tema para a construção do projeto de pesquisa para conclusão do curso de Serviço 
Social.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ocupação; Vila Itália; Habitação. 
 

INTRODUÇÃO 
Pesquisa bibliográfica e documental, referente à ocupação na zona urbana do município de São José do 
Rio Preto, especificamente no bairro Vila Itália. Trata-se de fato recente, ocorrido em 2014. O propósito cen-
tral foi conhecer a historicidade e as características da ocupação, para a construção do projeto de pesquisa 
para conclusão do curso de Serviço Social. 
 

METODOLOGIA 
Levantamento bibliográfico e documental realizado no site da Prefeitura de SJRio Preto, imprensa e meios 
de busca digitais e foi aplicado um questionário para coleta de dados.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Essa é uma área particular que começou a ser ocupada em 2014, por famílias do Maranhão e da Bahia, que 
vieram para trabalhar em Rio Preto, mas acabaram esbarrando na falta de emprego e nos altos preços dos 
aluguéis. Cabe ressaltar que ocupação urbana, são grupos de pessoas que para sobrevivência, buscam 
ocupar outros espaços, assim como os prédios, casas, terrenos abandonados, quando estes locais não es-
tão atendendo a função social de propriedade prevista na Constituição, ou seja, encontra-se sem uso, aban-
donado. Ao contrário, a invasão é quando a entrada se dá em um local que está sendo utilizado. A notícia 
da ocupação se espalhou e novos habitantes começaram a surgir. Os moradores tentaram se organizar 
para dividir a terra, mas a situação saiu do controle devido à procura. Desde então, vem crescendo o núme-
ro de famílias para ocupar e dividir o espaço, contando com aproximadamente 236 famílias. Muitas são as 
dificuldades enfrentadas pelos grupos, que vivem em condições precárias, sem saneamento básico nem 
energia elétrica. As edificações improvisadas são barracos sem segurança, motivo pelo qual vivem com 
medo.  Uma das consequências da crise econômica é o aumento significativo do desemprego tanto no país, 
quanto nos municípios. Conjuntamente ao desemprego, as famílias sofrem com a perca de renda, que im-
plica diretamente na subsistência e qualidade de vida. Diante da situação, pode-se afirmar que não há 
acesso aos direitos fundamentais à sobrevivência, ou seja, boa parte está tendo seus direitos violados, direi-
tos estes que por serem assegurados, colocando-os em outras condições.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Acredita-se que a pesquisa contribuirá para uma visão mais abrangente e critica das desigualdades sociais 
e a rede de serviços e apoio disponibilizado pelo município para a minimização e o enfrentamento dessa 
expressão da questão social. 
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POLÍTICA PÚBLICA: CAMINHOS E ESTRATÉGIAS DA IMUNIZAÇÃO BRASIL  
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RESUMO 
Estudo bibliográfico e documental sobre as estratégias para a imunização e concepção do programa nacional de imuni-
zação. O objetivo foi conhecer o desenvolvimento desse processo no Brasil e a sua transformação em política pública.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Vacina; Imunização; Programa Nacional de Imunização.  
 

INTRODUÇÃO 
Mesmo transcorrido mais de 100 anos da revolta da vacina, dados do Ministério da Saúde, apontam que a 
cobertura vacinal atingiu o pior índice dos últimos 16 anos no país. O objetivo do estudo foi conhecer o de-
senvolvimento do processo de imunização no Brasil e a transformação em política pública. 
 

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfico e documental sobre as estratégias construídas no Brasil para a imunização e a concep-
ção do programa nacional de imunização. 
 

DISCUSSÕES 
A primeira vacina surge no século XVIII, para prevenir a contaminação por varíola com resultados positivos. 
No Brasil a alternativa da vacina chegou em 1904, trazida pelo Marquês de Barbacena. Com o trabalho de 
Oswaldo Gonçalves Cruz, alcançamos muitos avanços, como campanhas sanitária de combate à febre 
amarela, peste bubônica e varíola no Rio de Janeiro, adoção do método de isolamento dos doentes, notifi-
cação compulsória para combater a epidemia. Muitos foram os problemas ao implantar novas medidas, com 
violenta reação popular, conhecida como “Revolta da Vacina”. Para enfrentar a varíola, doença com elevado 
número morte no Rio de Janeiro, utilizando a vacina como alternativa, exigindo do congresso e do presiden-
te a criação de uma lei que tornasse obrigatória a vacinação de todos os cariocas e visitantes da cidade. O 
fato gerou insegurança e motim da população, decorrente da ausência de informação sobre qual substância 
seria aplicada e da obrigatoriedade estabelecida pelo governo. Embora o governo tivesse recuado da obri-
gatoriedade, após o controle o processo de vacinação foi reiniciado e, a varíola foi erradicada daquela cida-
de. Somente em 1973, cria-se a PNI (política nacional de imunização) - lei 6.259 de 30/10/1975 com o pro-
pósito de organizar a Política Nacional de Vacinação, contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação 
de doenças imunopreviníveis. Com a CF/1988 e efetiva implantação do SUS, a política nacional de vacina-
ção foi transformada em programa nacional de imunização, com destaque a criação do Comitê Técnico 
Assessor em Imunizações (CTAI) em1991, com a finalidade consultiva e assessoramento ao Ministério da 
Saúde (M.S.) na identificação de prioridades, na formulação de diretrizes nacionais nas áreas de pesquisa, 
produção, aquisição, distribuição e utilização de imunobiológicos. Em 1993 a criação dos Centros de Refe-
rência para Imunobiológicos Especiais (CRIES), são unidades de vacinação públicas e gratuitas, e oferta de 
produtos especiais para pessoas que necessitam de imunobiológicos específicos. A partir da consolidação, 
o programa passa a ter mais atenção do MS, com robusto investimento em pesquisas e produção de vaci-
nas com baixo custo e maior abrangência, paralelamente ao crescimento das redes públicas de vacinação. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mesmo com técnicas, insumos e uma rede de distribuição pública, verifica-se baixa adesão da população a 
imunização, justificado por motivos diversos e incompatíveis a importância e relevância da temática.   
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O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL 

SILVA, Daline Chmura da. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO. 

BENEVIDES; Geis de Oliveira. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO. 

 

RESUMO 
O conceito de loucura é uma construção histórica, antes do século XIX não havia o conceito de doença mental nem uma 
divisão entre razão e loucura. O trajeto histórico do renascimento até a atualidade tem o sentido da progressiva separa-
ção e exclusão da loucura do seio das experiências sociais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Loucura; Doenças Mentais; Renascimento. 

 

INTRODUÇAO 
O tema foi escolhido por conta de um estágio no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) onde presenciei 
que o CAPS não é um lugar que “todas” as pessoas pensam que ficam só loucos, e sim é um local que é os 
usuários fazem tratamento para melhorar seus vícios e seus problemas mentais para conviver em socieda-
de. 
 

METODOLOGIA 
Metodologia da pesquisa utilizada é bibliográfica, através de livros, artigos, internet e conceitos de pesqui-
sadores sobre a temática, considerados relevantes para o desenvolvimento do trabalho. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O primeiro CAPS do Brasil, denominado Professor Luís da Rocha Cerqueira, surgiu em 1986, na 
cidade de São Paulo, a partir da utilização do espaço da então extinta Divisão de Ambulatório (ins-
tância técnica e administrativa da Coordenadoria de Saúde Mental, responsável pela assistência 
psiquiátrica extra-hospital ar) da Secretaria Estadual de Saúde. Transformou-se esse local num 
serviço que se propunha a evitar internações, acolher os egressos dos hospitais psiquiátricos e 
poder oferecer um atendimento intensivo para portadores de doença mental, dentro da nova filo-
sofia do atendimento em saúde mental desse período. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A importância do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tem sido considerada um dos avanços significati-
vos na Reforma Psiquiátrica brasileira, seu papel fundamental é desempenhar a função de articuladores da 
rede comunitária de atendimento em saúde mental com os usuários, apresentando-se também como um 
equipamento substitutivo para o modelo de atenção centralizado na assistência hospitalar psiquiátrica que 
já não é considerado o ideal para tratamento em saúde metal. 
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CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
LUZ, Elvicilene Ferreira da; SILVA, Eliane Pereira da. Discentes do curso de Serviço Social – 
UNILAGO. 

 
NADAI, Maria Aparecida. Docente no curso de Serviço Social – UNILAGO. 

 

RESUMO 
O presente artigo aborda estudo e analise sobre as políticas de assistência do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), como marco regulatório efetivo da assistência social e também suas contradições e desafios das políticas as-
sistencialista que historicamente predominam na sociedade brasileira. Pretendemos analisar a legislação, os avanços e 
a consolidação da proposta do SUAS como política de proteção social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Assistência Social; SUAS. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho procura compreender e contextualizar a política de assistência social regulamentada 
pela seguridade social, política que está relacionada nas diversas expressões da questão social mediante a 
desigualdade social que afeta a nossa sociedade. Para compreender os desafios da política de assistência, 
é necessário conhecer a Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), normas 
operacionais básicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e todos os instrumentos que 
regulamentam a gestão pública da política de assistência social em todos pais. A partir dessas 
transformações o profissional de serviço social, passa a repensar a sua prática profissional para atender os 
direitos e necessidades sociais da população. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa utilizada é bibliográfica, através de livros, artigos, materiais da internet e 
conceitos de pesquisadores relevantes para o desenvolvimento do trabalho. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A política de assistência social passou a ser fortalecida a partir da implantação do Sistema único de saúde 
(SUAS) em todo o país, sendo implantados os Centros de referencia Social (CRASS) e os Centros de 
Referencia Especializado (CREAS) que definem as ofertas de serviços para a população vulnerável. Esses 
centros trabalham com os serviços de proteção social básica de media e alta complexidade, objetivando 
prevenir as situações riscos e fortalecer os vínculos familiares e comunitários da população vulnerável, 
através de projetos voltados para o atendimento das família, crianças, adolescentes, idosos e população de 
moradores de rua que se encontram em situação de fragilidade social, tornando importante as ações do 
profissional de serviço social junto à essa população. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A política de assistência social implantada através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Sua 
implantação é um marco importante e apresentou avanços nas políticas públicas, no entanto, ainda é 
necessário ajustes e adequações para melhorar as tipificações e garantir o acesso para que a população 
tenha os seus direito sociais respeitados e garantidos conforme a Constituição Federal. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: TIPOLOGIA CONCEITUAL 
 

MONTEIRO, Luciana de Oliveira. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO. 
 
Silva, Adriano Borges Domingos da. Docente do curso de Serviço social – UNILAGO. 
 

RESUMO 
A lei Maria da Penha é um marco importante no combate e prevenção da violência doméstica contra a mulher, prevê a 
construção de uma rede de atendimento com profissionais qualificados com o propósito de produzir significativos e 
importantes impactos sociais ao enfrentamento da violência contra as mulheres. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mulher, Ciclo da Violência, Lei Maria da Penha. 

 
INTRODUÇÃO 

A violência contra mulher é considerada pelas organizações internacionais como uma das violações de 
direito mais praticadas e menos reconhecidas no mundo, em decorrência do machismo presente na maioria 
da sociedade. É um fenômeno que não distingue classe, etnia, religião, idade e nem grau de escolaridade. 
 

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfico e documental, posteriormente será utilizada para elaboração do trabalho de conclusão 
de curso em serviço social no ano de 2019. 
 

DISCUSSÕES 
A violência contra a mulher e também utilizando a denominação de violência de gênero, considerada como 
qualquer forma de intenção ao uso da força, poder ou ameaça, efetivada pela ação do homem por um sen-
timento de posse sobre a vida da mulher. De acordo com o art. 7º da lei 11.340/06, a violência contra a mu-
lher pode se apresentar sobre diferentes formas como: a agressão física, empurrar, bater, atirar objetos 
sacudir, ferir com qualquer tipo de arma branca ou de fogo, chutar, entre outra. A psicológica, um tipo de 
violência sutil, em que a mulher é tratada de forma desumana, com rejeição, indiferença, isolamento, des-
respeito, xingamentos entre outros comportamentos que vão deixando marcas. A sexual, que compreende 
qualquer conduta que a constranja, ou manter relação sexual não desejada mediante intimidação, chanta-
gens, ameaças, mesmo que haja casamento, namoro ou união estável. A patrimonial configurada como 
contenção, subtração, destruição parcial ou total dos bens, objetos de trabalho, documentos, dinheiro ou 
coação. A violência moral, atingir de forma caluniosa ou difamatória a honra ou imagem, podendo ocorrer 
em espaços públicos ou privado. No Brasil, a lei Maria da penha, prevê como crime esse ato, representa um 
marco importante no combate à violência contra as mulheres. A lei recebeu este nome, em virtude da reper-
cussão Nacional e Internacional, sobre as situações de violência ocorrida com Maria da Penha Fernandes 
pelo companheiro no ano de 1983, deixando-a paraplégica. A violência doméstica, na maioria dos casos 
segue uma dinâmica conhecida como o ciclo da violência sendo composto por três fases: a 1º a evolução 
da tensão, ocorre de forma menos visível, inicia com atritos, ameaças e reclamações, o autor da violência 
se apresenta irritado e tenso, culpando a mulher por coisas irrelevantes. A 2º vem à explosão, perca de 
controle do autor, na maioria das vezes comete a violência física, a mulher paralisa com medo, vergonha, 
impotência e não acredita no que aconteceu. No 3º, vem a lua de mel, comportamento gentil e amoroso, de 
arrependimento, se apresentando calmo, com promessas de não repetir este episódio. Logo a tensão volta 
e as fases se repetem, deixando a mulher presa a este ciclo, sem perceber o quanto este ciclo é destrutivo 
e nocivo, podendo permanecer por algum tempo nesta relação, com pouca perspectiva de saída, e dificul-
dades de buscar ajuda.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Percebe-se que o atendimento com uma equipe qualificada para as mulheres em situação de violência do-
méstica e familiar, sendo fundamental para o seu fortalecimento e empoderamento, na perspectiva de que 
essa mulher possa sair do ciclo da violência. 
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O PAPEL DA MULHER NA CONTEMPORANEIDADE 
 
LIMA, Maria Eduarda. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO.  

 
PARIZOTTO, Natália Regina. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO.  

 
 

RESUMO 
Estudo realizado para a elaboração do projeto de monografia do curso de Serviço Social, com objetivo de discutir as 
diversas percepções sobre o machismo e a opressão vivenciada por mulheres que trabalham e são as responsáveis 
pela provisão financeira de seus lares diante sociedade patriarcal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho, provisão do lar, machismo. 
 
 

INTRODUÇÃO 
A pesquisa terá como objetivo, problematizar os desafios enfrentados pelas mulheres quando rompem com 
os padrões de comportamento esperados para seu gênero, qual a percepção destas mulheres sobre este 
processo, assim como a vigência ou não de valores machistas dentre elas. Nesta pesquisa teremos por foco 
dois padrões de comportamento esperados para o gênero feminino: as mulheres devem ser casar e devem 
ser sustentadas por um marido.  
 

METODOLOGIA 
Efetivaremos pesquisa bibliográfica e documental assim como buscaremos fontes secundárias para obter 
dados estatísticos que fundamentem a pesquisa, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) do IBGE. Faremos também uma pesquisa empírica através de entrevista semi-estrutura a mulhe-
res trabalhadoras que são responsáveis pela provisão financeira de seus lares.  
 

                 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As relações de gênero presentes no patriarcado pressupõem que o órgão sexual determina as funções so-
ciais. Dessa forma, a sociedade constrói uma identidade social, através dos distintos papéis que são atribu-
ídos a homens e a mulheres. Um grande avanço é, sem dúvida, a construção e afirmação do próprio concei-
to de gênero, através do qual é possível verificar com maior clareza, a naturalização de papéis sociais, que 
até então eram vistos como frutos da biologia para a maioria das sociedades e, através desse processo, 
tornou-se possível desvelar a discriminação de gênero vigente nestas sociedades. A partir do conceito de 
gênero, é possível entender como essas atribuições de características diferenciadas e com valores diferen-
tes, colocam as mulheres em posição de desigualdade em relação aos homens. Muitas vezes esses pa-
drões só se tornam claros quando mulheres e homens destoam desses paradigmas – o que é observado no 
caso de mulheres que trabalham e sustentam seus lares sem a presença de um companheiro. 
 

                                                       CONSIDERAÇÕES FI-
NAIS 

Os estereótipos de gênero que muitas vezes aparecem como “inofensivos” fundamentam uma série de 
opressões vividas sistematicamente pelas mulheres como a naturalização/ invisibilização do trabalho feito 
na esfera doméstica, a maternidade entendida como um destino obrigatório a todas as mulheres, a desvalo-
rização das profissões denominadas “femininas” e a redução dos salários pagos às mulheres que exercem 
a mesma função que os homens, dentre outras. Ou seja, observamos que capitalismo e patriarcado se en-
trelaçam numa trama perversa para as mulheres em nossa sociedade. 
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VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A PRODUÇÃO DO CONHE-
CIMENTO EM SERVIÇO SOCIAL – ENPESS 2018 

SANTOS, Maria Eduarda Leite. Discente do curso de Serviço Social- UNILAGO. 

BENATTI, Lucimara Perpétua dos Santos. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO 
 

RESUMO 
 
O Tema proposto aborda sobre a produção do conhecimento em Serviço Social referente a Violência Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes, baseado no ENPESS-2018 (Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social), bus-
cando analisar o quão está sendo estudado esse tema, e traz também a contextualização da violência e alguns tipos de 
violência intrafamiliar, apresenta dados e traz uma análise sobre a produção de conhecimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Produção de Conhecimento; Violência Sexual; Crianças e Adolescentes. 
 

INTRODUÇÃO 
O presente estudo tem como objetivo analisar a produção de conhecimento em Serviço Social referente a 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, o fato de o fenômeno ser subnotificado da impressão de 
que a violência sexual contra crianças e adolescentes seja raro. Tal impressão é rapidamente desfeita 
quando trabalhamos ou pesquisamos a área. 

 
METODOLOGIA 

O método de análise utilizado é fundamentado no Materialismo Histórico Dialético, segundo ENGELS (2005) 
pode ser entendido como um método de interpretação da realidade, onde se fundamenta em três grandes 
princípios (unidade dos opostos, quantidade e qualidade e negação da negação). Foi pesquisado eixo por 
eixo para identificar quais abordavam o tema. No entanto, entre 1090 artigos, foram encontrados somente 
05 artigos que falavam sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, ou seja, 0,4587% estavam 
problematizando sobre o tema, foi feito a leitura de cada material encontrado nos eixos e extraído as infor-
mações de maior relevância para ser elaborada uma tabela, onde são expostas informações analisadas na 
leitura, foi escolhida a tabela pois, é de fácil compreensão com o objetivo de mostrar quais foram os traba-
lhos identificados no encontro de pesquisa, referente ao tema violência sexual contra crianças e adolescen-
tes. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Historicamente a violência sexual se tornou um fenômeno social, principalmente quando assolam crianças e 
adolescentes. Partindo do princípio cultural onde crianças não eram vistas como sujeitos de direitos e aca-
bavam sendo vítimas de desproteção de um modo geral, embora, a infância nos dias atuais e por meio de 
movimentos sociais e de luta, construindo um arcabouço jurídico e social que a compreende como sujeitos 
de direitos e proteção. Dentro da perspectiva de violência contra crianças e adolescentes, sendo elas de 
cunho sexual e maus tratos, pode-se identificar diversas maneiras de violação de direitos como negligência, 
abandono, abuso sexual, incesto, exploração sexual, estupro, violência física, violência psicológica, violên-
cia contra pessoa com deficiência, violência na relação de gênero, raça e etnia dentre outras. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção de conhecimento busca analisar o quão está sendo estudado o tema violência sexual contra 
crianças e adolescentes, que teve como referência o Encontro Nacional de Pesquisadores 2018- ENPESS 
em Serviço Social, pois é um encontro conceituado na área, onde observa-se por ser um tema bem discu-
tido, encontra-se poucas pesquisas feitas em relação ao tema, nos eixos do encontro o que teve mais 
destaque foi a relação incestuosa, como violência intrafamiliar.  
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ABORTO FRENTE A CLASSE SOCIAL 
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NAVAS, Kleber Mascarenhas. Docenteno curso de Serviço Social – UNILAGO 
 
 

RESUMO 
O estudo busca afirmar que o aborto é direito da mulher e deve ser visto como saúde pública, relatar que o aborto sem-
pre existiu, e quais as classes sociais são as mais prejudicadas nessa sociedade, aonde vê o aborto como uma forma 
de criminalização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aborto; Classe Social; Leis. 
 

INTRODUÇÃO 
O presente estudo visa estudar a questão do aborto sob uma óptica social, analisando os motivos que leva-
ram a mulher a optar pela prática abortiva e também quais grupos sociais que mais utilizam essa técnica. 
 

METODOLOGIA 
O estudo buscou responder todas as dúvidas levantadas, utilizando, para tanto, revisão bibliográfica, esta-
tísticas, artigos científicos e trabalhos relacionado ao tema, utilizando para a coleta de dados o método indu-
tivo, no qual o pesquisador parte de argumentos gerais para alegações particulares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
O art. 199 do Código Penal brasileiro de 1830 tipificou pela primeira vez o aborto como crime sendo as-
simde um lado existem aqueles que defendem a criminalização da conduta, uma vez que a vida é um direito 
fundamental resguardado pela Constituição Federal de 1988. Por outro lado, uma parcela da população 
acredita que o aborto é uma escolha da mulher, pois esta tem o direito de decidir se deseja ou não prosse-
guir com a gravidez. Ambos os lados possuem argumentos fortes sobre o tema discutido, todavia poucos se 
preocupam em desvendar quais as causas que levam uma mulher a abortar. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Partindo dessas observações, o presente estudo visa estudar a questão do abordo sob uma óptica social, 
analisando não só quais motivos levaram a mulher a optar pela prática abortiva como também quais grupos 
sociais mais utilizam essa técnica. Além disso, busca-se esclarecer as dúvidas que pairam sobre o assunto 
e fazer com que novos estudantes se interessem pelo tema e que, consequentemente, novas pesquisas 
sejam realizadas.  
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PREVENÇÃO DO USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO AMBIENTE DE 
TRABALHO 

 
VERMELHO, Valéria Perpétua Borges. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO 

BENEVIDES, Geis Oliveira. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO 

RESUMO 
Estudo procura conhecer as diferentes possibilidades de abordagens para programa de prevenção ao uso de álcool e 
outras drogas no ambiente de trabalho. Embora o consumo abusivo e a dependência de álcool e outras drogas sejam 
constante objeto de estudo dos profissionais da área de saúde ocupacional e seu impacto na segurança seja 
amplamente discutido no ambiente de trabalho, as ações de prevenção ainda se mostram tímidas, atualmente, esse 
cenário vem se modificando na busca de alternativas para diminuir o impacto negativo que têm na saúde e segurança do 
trabalhador, na produtividade e no ambiente onde ele exerce suas atividades. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Prevenção; Álcool; Drogas 
 

INTRODUÇÃO 
O objetivo foi conhecer possibilidades de abordagens para programa de prevenção do uso de álcool e 
outras drogas, seus efeitos  e conseqüências, reconhecido como um grave problema à saúde e segurança 
do trabalhador. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e documental utilizando como fonte o site do Google Acadêmico, Política Nacional 
sobre Drogas (PNAD), levantamento de dados na Organização Internacional do Trabalho (OIT), Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Serviço Social da Industria (SESI). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nos últimos anos foram realizadas analises reflexivas sobre o uso de álcool e outras drogas nos mais 
diversos tipos de ambiente de trabalho, com aprofundadamento nos mais diversos cenários. Estudos de 
levantamentos sobre as conseqüências do uso do álcool e outras drogas entre trabalhadores e suas 
relações de trabalho tem demonstrado a importância de se observar este fenômeno. De acordo com o 
relatório da OIT, determinadas condições de trabalho podem promover ou aumentar o uso de drogas. Estas 
condições seriam: risco extremo de segurança, deslocamento para longe de casa; alterações nas tarefas ou 
velocidade de manuseamento de equipamento; conflitos de papeis; cargas de trabalho (excessivas e 
demasiada reduzida); desigualdade na remunerações e demais benefícios; tensão psicológica relacionada 
ao emprego; monotonia e ausência de criatividade; variedade ou controle; comunicações não satisfatórias; 
insegurança no emprego; e por fim, indefinição por papeis. Independente da causa ou profissão, estudos 
indicam que o uso destas substancias pode estar relacionada como uma válvula de escape devido a rotina e 
o stress no e do trabalho, afetando assim sua vida social, laboral e saúde, que tendem a ser reconhecida 
com maior clareza em função de seus efeitos na produtividade do trabalhador, expressando-se em 
absenteísmo, atrasos, aumento na ocorrência de acidentes, ações inadequadas e conflitos pessoais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Uma política de prevenção depende do reconhecimento de dirigentes e trabalhadores, que o consumo de 
drogas existe e pode afetar a produtividade, a segurança e as relações interpessoais no ambiente de 
trabalho e familiar. Terão maior sucesso as ações voltadas à abordagem multidisciplinar, implementadas em 
conjunto com profissionais de recursos humanos, saúde ocupacional e segurança. Devem envolver as 
lideranças, chefias, representatividade dos trabalhadores e articular-se com a rede de recursos 
comunitários, especialmente os serviços da rede pública de saúde. 
 

REFERÊNCIAS 
BECK, L. M.; DAVID, H. M. S. L. O abuso de drogas e o mundo do trabalho: possibilidades de atuação 
para o enfermeiro. Disponível: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452007000400024>. Acesso em 20/08/2019. 
FELIX JUNIOR, I. J.; SCHLINDWEIN, V. L. D. C.; CAVALHEIROS, P. R. V. A relação entre o uso de dro-
gas e o trabalho: uma revisão de literatura PSI. Disponível:<https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/24834/17788>. Acesso em 20/08/2019. 
 
 

http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452007000400024
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/24834/17788
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/24834/17788


 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNILAGO 
 
OLIVEIRA,Victoria Belarmino Rinco de. Discente em Serviço Social – UNILAGO. 
 
NADAI, Maria Aparecida de. Docente do curso de Serviço Social - UNILAGO. 
 

RESUMO 
 O artigo tem como objetivo apresentar reflexões sobre a política de assistência estudantil e sua importância como alter-
nativa de acolhimento para os alunos do serviço social da Unilago. Procuramos conhecer o perfil dos discentes do cur-
so, conhecer sua realidade e propor alternativas de amenizar suas necessidades e dificuldades para conclusão do cur-
so. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Assistência Estudantil, Educação Superior, Inclusão social 

 
INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 205 e 2006 regulamentadas pelo artigo 3º da Lei de Diretrizes 
Bases da Educação, afirma que a educação é dever do estado e da família. Baseado nesses princípios que 
a política de educação superior e a assistência estudantil, tem por finalidade juntamente com a universidade 
proporcionar e formar agentes culturais que usem a educação como instrumento de luta pela ampliação dos 
diretos humanos, desenvolvimento do educando e prepará-lo para o exercício da cidadania. Ou seja, para o 
mundo do trabalho e também para a vida em sociedade. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa utilizada é bibliográfica, através de livros, artigos, disponíveis na internet e con-
ceitos de pesquisadores que foram relevantes para o desenvolvimento do trabalho e pesquisa com alunos 
de serviço social. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A política de educação superior e assistência estudantil, tem por objetivo formar e proporcionar condições a 
inclusão social para os alunos fragilizados economicamente evitando a evasão escolar. Sabemos que a 
educação ainda não tornou direito para todos, o quadro é injusto e desigual no campo educacional, reflexo 
da realidade social que é submetida à população brasileira Nessa reflexão procuramos conhecer o perfil dos 
alunos do curso de serviço social, conhecer suas dificuldades e suas ansiedades enquanto estudantes des-
sa instituição. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesar dos avanços com aprovação da Constituição Federal, não conseguiu em sua totalidade garantir 
educação para todos, Vivemos em uma sociedade desigual, mas somente através da educação é possível 
transformar essa realidade. A educação no país está sem perspectiva, sem projetos, falta de material hu-
mano o que é muito preocupante. Essa realidade também não assegura assistência para os estudantes 
como determina Política Nacional de Assistência Estudantil para que se evite a evasão escolar. É muito 
triste verificar a desigualdade social estampada, mas somente com mobilização social podemos transformar 
essa realidade para que a educação seja direito de todos. 

 
REFERÊNCIAS 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 constituição/constituição.htm.> Acesso em 20/08/2019. 
_____. Decreto nº 7234/2010.  Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil -
 PNAES.Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7234.htm.> 
Acesso em 20/08/2019. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03%20constitui%C3%A7%C3%A3o/constitui%C3%A7%C3%A3o.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7234.htm
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RESUMO 

Estudo bibliográfico e documental sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Através de lutas, 
a Lei de cotas foi inserida, assegurando a pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho, estabelecendo 
obrigatoriedade de contratação mediante a quantidade de funcionários. Os dispositivos legais, demonstram os avanços 
alcançados na garantia do trabalho/emprego, com destaca-se os avanços no município de São José do Rio Preto.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Lei de Cotas; Trabalho 

 
INTRODUÇÃO 

O objetivo foi refletir sobre a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Por vezes 
discriminado ou excluído, as pessoas com deficiência passaram por muitas situações, as quais não tinham 
seus direitos assegurados. Com o desenvolvimento da ciência moderna e legislações, passou da 
invisibilidade à cidadão com direitos.  
  

METODOLOGIA 
Levantamento bibliográfico e documental, como objetivo de discutir a inserção das pessoas com 
deficiências no mercado de trabalho. 
 

FUNDAMENTAÇÃOTEÓRICA  
Com a escassez de emprego decorrente a crise econômica recente em 2015 e 2016, o mercado sofre 
mudanças e acarreta ao aumento da taxa de desemprego, havendo falta de oportunidades e cortes de 
benefícios assistenciais. Sendo um dos grupos mais afetados a pessoa com deficiência, pois quando a 
empresa diminuí seu número de funcionários, diminui as chances de contratar uma pessoa com deficiência. 
A partir do desenvolvimento da ciência, constata-se a preocupação e possibilidade de outra sociabilidade, 
fato que desperta o conceito e reconhecimento de pessoa com deficiência como uma pessoa de direitos. 
Nesse sentido a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, foi fundamental para a elaboração de 
documentos e normas internacionais e brasileiras, construídas até então. Os dispositivos legais, são 
decorrentes da organização de movimentos sociais, lutas e buscas pela inclusão. Leis e Decretos como Lei 
Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência (Lei N° 13.146 de 6 de Julho de 2015) e a Constituição 
Federal de 1988 (a primeira norma de garantia de direitos a pessoa com deficiência). Entretanto, mais um 
direito garantido, foi a Lei de Cotas (Lei 8213/91), buscando acesso e direitos à pessoa com deficiência pela 
igualdade. Legitimando através de leis estabelecendo obrigatoriedade a empresa. A Lei de Cotas 
estabelece a seguinte porcentagem: de cada 100 a 200 funcionários, 2% PCD; 201 a 500, 3% PCD; 501 a 
1.000, 4% PCD; a partir de 1.000, 5% PCD. No Município de São José do Rio Preto, temos a Secretaria dos 
Direitos e Políticas para Mulher, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, que disponibiliza o serviço de 
“emprego apoiado”, como alternativa para garantia de direitos por meio do trabalho. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Muitos deficientes buscam sua A independência e autonomia e o desejo de muitas pessoas com deficiência. 
Sua inserção no mercado de trabalho promove a sociabilidade, renda e inclusão em condições mais justas e 
cidadã. 
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O TRABALHO SOCIAL DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE-MG. 
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SILVA, Adriano Borges Domingos. Docente do Curso de Serviço Social – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A presente pesquisa bibliográfico e documental abrange a Equipe Volante que integra o Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) do Município Itapagipe-MG, visando compreender o trabalho profissional do Assistente Social, 
neste importante espaço ocupacional que atende a famílias referenciadas a este CRAS, porém que vivem em locais de 
difícil acesso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Política de Assistência Social; Centro de Referência de Assistência Social; Equipe Volante.  

 
INTRODUÇÃO 

A escolha do tema desta pesquisa justifica-se pela minha inserção da acadêmica de Serviço Social no 
CRAS do município de Itapagipe-MG, oportunidade que tive de estagiar por um período de dois meses. 
Durante esse período acompanhei de perto do trabalho social desenvolvido pelas assistentes sociais neste 
espaço ocupacional do Serviço Social. O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada do campo da 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS), criado em 2004, com o objetivo prevenir a ocorrência de 
situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios de sua abrangência, por meio do desenvolvimen-
to de potencialidades, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso 
aos direitos de cidadania. 

 
METODOLOGIA 

Baseando-se em estudo bibliográficos, legislações e normas, e documentais, coleta de dados cedidos pelo 
CRAS do Município de Itapagipe-MG e busca por artigos acadêmicos para que seja possível compreender 
os dados obtidos e discorrer sobre o tema proposto. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Equipe Volante parte integrante do CRAS, tem como objetivo executar serviços de proteção social básica 
no território de abrangência do CRAS, para atendimento da população que vive em áreas isoladase/ou de 
difícil acesso, não possuindo meios para acessar os serviços socioassistenciais na unidade do CRAS do 
Município. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho possui como intuito identificar os desafios enfrentados pelas assistentes sociais no seu exer-
cício profissional dentro da instituição, bem como analisar a depreciação das políticas sociais e do trabalho, 
que, vem rebatendo no cotidiano desses profissionais e, assim mediante esses aspectos quais as possibili-
dades que esses profissionais possuem para realizarem seu trabalho. 
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS NO CENÁRIO POLÍTICO ATUAL E SUA ONDA CONSERVADORA 
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RESUMO 
O tema proposto reflete em como os movimentos sociais, que são de cunho progressista, se enfraqueceram depois que 
uma efervescente onda dos movimentos conservadores tomou conta do cenário político atual. Constando-se que os 
movimentos sociais de frente na luta tiveram dificuldade de perceber o avanço dessa onda conservadora, antes e após 
o golpe de 2016, percebemos como esses movimentos sociais têm reagido contra essa movimentação conservadora, 
que vem devastando a democracia no país. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Movimentos Sociais; Democracia; Impeachment.  

 

INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a importância dos movimentos sociais na sociedade para 
luta e resistência da democracia no país, levando em conta a pressão contra os mecanismos democráticos 
e a articulação desses movimentos sociais para a manutenção dos princípios legais no Brasil. 

 
METODOLOGIA 

Para a pesquisa utilizaremos o levantamento bibliográfico e documental, visando a construção do artigo a 
partir da comparação e confrontamento de dados e análises, de variadas matizes. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os estudos sobre movimentos sociais indicam uma alteração na direção e objetivos das ações coletivas, 
dado o acirramento do capitalismo e as manifestações da questão social no mundo do trabalho e na forma 
de se relacionar com a economia, sendo que essas mudanças são fundamentais para a compreensão das 
novas formas de manifestação desses grupos no contexto estudado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando a mudanças ocorridas no período após o impeachment e a correlação de forças e reapare-
cimentos de alguns movimentos sociais, o objetivo geral é discutir os movimentos sociais, como ações cole-
tivas e representação da sociedade civil organizada. Especificamente compreender o cenário e o desdo-
bramento do golpe de 2016 para consolidação dos movimentos conservadores e o contraponto com os mo-
vimentos sociais. 
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA-
DE SOCIAL NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF: A 

EXPERIÊNCIA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE URUPÊS/SP. 
 

RODRIGUES, Estefani dos Santos. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO. 
 
MAGRI, Anoel Junior. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
O presente resumo tem por objetivo apresentar e analisar a importância do trabalho social com famílias que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade, acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral a famílias – PAIF, 
na política de assistência social, organizada e operacionalizada por meio do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS. 
 
PALAVRA CHAVE: Assistência Social; Proteção Social; Família. 
 

 
INTRODUÇÃO 

Este estudo analisa a importância dos avanços da política pública de assistência social no desenvolvimento 
do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social a fim de compreender a importância 
da sua participação nas ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a famílias – PAIF como estra-
tégia de garantia de proteção, de superação e de acesso aos direitos sociais. 
 

METODOLOGIA 
Estudo de caso, de abordagem quali-quantitativa e será realizado por meio de pesquisa bibliográfica, docu-
mental, e campo que utilizou para coleta de dados da técnica de entrevista semi-estruturada. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O presente artigo evidencia a importância da implementação da política de assistência social, configurada 
como política de proteção social especialmente a partir da formalização e implantação do SUAS. Implantou-
se o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, sendo que este executa um dos principais pro-
gramas dessa política, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, no qual é um serviço 
extremamente importante da política de assistência social, pois por meio do trabalho social desenvolvido, 
previne as situações de risco social, fortalece a função protetiva e os vínculos familiares e comunitários das 
famílias em situação de vulnerabilidade social. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Reconhecemos a importância da Política Pública de Assistência Social na vida das famílias, especialmente 
nos territórios por meio dos CRAS e na oferta do PAIF, onde as famílias atendidas e acompanhadas têm a 
possibilidade de superação de suas vulnerabilidades e melhoria das condições de vida.  
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A DESOSPITALIZAÇÃO E OS ENFRENTAMENTOS FAMILIARES: O ASSISTENTE SOCIAL 
COMO FACILITADOR 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre processo de desospitalização e alta qualificada e avaliação do traba-
lho do assistente social frente a essa demanda. Quando um paciente recebe alta qualificada acaba por se tornar depen-
dente de sua família, há um desarranjo familiar, alterando fortemente o estado emocional e financeiro de toda sua volta. 
Sendo assim, podemos considerar os demais familiares como paciente secundário, sendo necessário buscar apoio na 
rede de atenção à saúde. 
 
Palavra-Chave: Desospitalização, Alta Qualificada, Serviço Social 

 
INTRODUÇÃO 

A Desospitalização ou alta qualificada é uma realidade adotada para tornar mais rápido a alta de um pacien-
te hospitalar, e passa receber o tratamento em seu lar, ficando mais confortável próximo de sua família. A 
alta qualificada colabora com prevenção e a reabilitação do paciente, desde que seja acompanhada de ori-
entações e treinamento para a família ou cuidador, para que o tratamento se torne seguro e eficaz, sempre 
acompanhada de uma equipe multidisciplinar onde o profissional de serviço social faz parte. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa utilizada é bibliográfica, através de livros, artigos, internet e conceitos de pesquisadores relevantes 
para o desenvolvimento do trabalho. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Com aprovação da Constituição Federal de 1988, as ações relativas à saúde passaram ser responsabilida-
de do Estado, ou seja, a saúde passou a ser direito de todos e dever do Estado. Com a Constituição Fede-
ral aprovada, foi regulamentada através de portarias a Política de Atenção Domiciliar no Brasil. A desospita-
lização e alta qualificada é uma tendência mundial e o Brasil também desenvolveu essa modalidade que 
tem por objetivo encaminhar pacientes em tratamento hospitalar para dar continuidade no seu restabeleci-
mento na sua casa junto com sua família. O propósito é ofertar um tratamento mais humanizado. Entretanto, 
é necessário haver ações compartilhadas entre equipe de atenção à saúde, equipe hospitalar, núcleo de 
apoio hospitalar com a equipe multidisciplinar na qual o assistente social está inserido. A atuação do assis-
tente social está pautada, conforme previsto na lei de regulamentação profissional e no Código de Ética 
Profissional. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CF/1988 colocou para o Estado as responsabilidades antes negligencias, e os direitos básicos referente a 
saúde, os quais a população deveria ter acesso. O modelo de desospitalização e alta qualificada ganha 
espaço na área da saúde como uma prática humanizada para os pacientes, apesar dos desafios ainda pre-
sentes. As ações relativas ao profissional de serviço social são necessárias para romper com práticas con-
servadoras, com olhar mais crítico e reflexivos com foco nos direitos sociais, no atendimento as demandas e 
nos desafios atuais que permeiam a profissão e inviabiliza sua autonomia.  
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