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RESUMO 
O presente trabalho objetivo desenvolver conceitos de um atendimento com serviços de qualidade e inovação, a aces-
sibilidade, frequência, tempo de viagem, características dos pontos de parada e dos veículos, conforto e sistema de 
informações e segurança.  A logística, que planeja, implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo e estocagem de 
bens, serviços e informações, é também um componente essencial para atribuir na qualidade do serviço. Para conquis-
tar um sucesso permanente em seus negócios, a empresa precisa oferecer uma logística que aperfeiçoe seu processo 
de organização, oferecendo um produto ou serviço que traga satisfação cada vez maior. Na intenção de propor a melho-
ria na logística nessa nova rota que está sendo criada, Uberlândia – São Paulo, analisou-se horários mais propensos a 
lotação, as decisões sobre qual será o melhor trajeto também será muito importante na logística. Tendo em vista ofere-
cer o serviço diferenciado entre essas duas cidades, com horários estratégicos, trará resultados satisfatórios para a 
transportadora, fidelizando também seu relacionamento com o cliente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Logística; transporte rodoviário; serviço de qualidade.  

  

INTRODUÇÃO 
De acordo com Silva (2015), para uma empresa operadora de transporte rodoviário manter sua sobrevivên-
cia, é importante a mudança de foco do objeto transporte como produção de serviço consumido. A forma de 
atuação na concorrência se faz necessária para a formulação de novas técnicas estratégicas de novos pro-
cedimentos e serviços. O objetivo deste trabalho é analisar os horários mais propensos a lotação no novo 
trecho de Uberlândia – São Paulo, tanto na ida quanto na volta, se atentando também com os finais de se-
mana e feriados, e propor a melhoria na logística nessa nova rota que estão criando. 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiarida-
de com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi 
documental escrita: utilizandorelatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
A maior preocupação da gestão na qualidade logística em geral deve ser o uso estratégico das capacida-
des e competências diferenciadas das empresas para obter vantagem competitiva. As capacidades de 
uma empresa são aquelas que lhe permitem competir com êxito e prosperar no mercado. Alguns exem-
plos da área da logística incluem serviço ao cliente, otimização do tempo de resposta e baixos custos de 
distribuição (MARQUES, 2011).  

 

PROPOSTA DE UMA NOVA LINHA ENTRE SÃO PAULO X UBERLÂNDIA 
Ao aliar uma nova linha da logistica, pode ser alcançada qualidade e eficiencia, gerando pontos positivos 
para a empresa e a satisfação do cliente. A proposta de serviços oferecidos pela empresa Levare terá: con-
forto, atendimento diferenciado e segurança. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo desse artigo foi encontrar formas estratégicas para atrair clientes na linha rodoviária Uberlân-
dia x São Paulo, focando também nos melhores horários para embarque e desembarque, na comodidade 
dos passageiros, o passageiro pode optar por investir em algo mais confortável e seguro.   
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RESUMO 
Muitos empreendedores acreditam que a parte mais difícil em todo processo empreendedor é a obtenção do capital 
inicial para o novo empreendimento. Se for considerado apenas o processo inicial, antes do começo das atividades da 
empreendimento, pode ser então, que o empreendedor esteja correto. Essa é de fato uma reclamação de muitos em-
preendedores nativos, a restrição ao crédito no país. Quem sabe, isso faça os empreendedores se sentirem vencedores 
quando conseguem o investimento ou o financiamento para o começo do empreendimento. Geralmente, para isso ocor-
rer, as fases de concepção da ideia, ou seja, a inovação e elaboração do plano de negócios foram concluídas com su-
cesso. O empreendedor deve-se sentir um pouco mais tranquilo e sem pressão com relação à obtenção do capital e os 
outros elementos relevantes à consecução do empreendimento, porque, com bases solidas no processo empreendedor 
a tendência é a conseguir tudo aquilo previamente planejado. Contudo, o mais complicado será o que virá pela frente, o 
fato de construir a empresa e fazê-la crescer, cumprindo as metas do planos de negócios (diretamente ligado ao pro-
cesso empreendedor), gerando lucros, criando empregos, atendendo às necessidades dos clientes e recompensando o 
investidor conforme previsto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Processo; interligação; planejamento; recursos; gerenciamento.  
 

INTRODUÇÃO 
As fases do processo empreendedor são uma serie de resumos sobre o que deve ser feito quando um novo 
negócio está prestes a abrir, sendo montado ou em processo de mudança de administração. Estas fases, 
muito explicitas por sinal, citam detalhadamente cada movimento que o empreendedor deve dar no proces-
so de abertura do novo negócio (MAXIMIANO, 2015). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Este artigo tem como objetivo geral, “ressaltar a importância das fases do processo empreendedor, afim de 
dar o suporte necessário aos novos empreendedores na identificação e criação do novo negócio, além de 
vitalizar sua vida ao longo do tempo” (MAXIMIANO, 2015). 
 

ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE EMPREENDER 
Para que um organização iniciante ou em restruturação obtenha os melhores resultados possíveis, em 
relação a todo que uma ação empreendedora envolve, desde a identificação das oportunidades até o 
crescimento, estas devem seguir cada passo de uma forma integra, sem desistência de item nenhum, nem 
aplicações de meio termo, isto é, após uma cuidadosa investigação, contar com perfil adequado, tarefas 
completas, chegando-se assim os resultado planejado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O começo de todo negócio depende totalmente do empreendedor e de suas atitudes dentro da empresa, 
apoiando-se sempre no processo empreendedor como fator orientador de todas essas atitudes e compor-
tamentos organizacionais que trarão mais chances de êxito ao empreendimento.  
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RESUMO 
No mundo atual a qualidade de vida no trabalho vem sendo cada vez mais abordada nas empresas, buscando estabe-
lecer parâmetros para a satisfação dos trabalhadores e diminuição de riscos em seu ambiente de trabalho oferecendo 
melhores condições de trabalho, sendo o seu principal objetivo à segurança durante a realização das atividades exerci-
das pelo funcionário, tendo função principal a preocupação com a saúde dos colaboradores. Entre as mais importantes 
ferramentas de gestão de projetos, a ferramenta PDCA é um método de gerenciamento com foco na melhoria que tem 
como propósito controlar e melhorar os processos e produtos de uma forma contínua responsável por planejar proces-
sos, aplicá-los, prever falhas, solucioná-las e conferir os resultados, é ajudar não apenas na compreensão 
de como surge um problema, mas também, qual a solução ideal para ele, focando na causa e não somente em suas 
consequências. Portanto, pode se considerar que resultados satisfatórios refletem a imagem da empesa, ou seja, clien-
tes satisfeitos representam receita, novos pedidos e oportunidades de trabalho são gerados, desta forma, é capaz de 
constatar que o método PDCA traz pontos positivos para o clima organizacional, a base de uma boa gestão é o investi-
mento em tecnologia de melhoria continua. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Colaborador, organização, qualidade de vida no trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 
Os programas de QVT buscam estabelecer parâmetros para a satisfação dos trabalhadores e diminuição de 
riscos em seu ambiente de trabalho oferecendo melhores condições de trabalho, sendo o seu principal obje-
tivo à segurança durante a realização das atividades exercidas pelo funcionário (SILVA; LIMA, 2011). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
A QVT pode ser considerada como uma gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, sociológicos, 
psicológicos e tecnológicos da organização do próprio trabalho, que afetam a cultura e interferem no clima 
organizacional refletindo na produtividade e na satisfação dos clientes internos (FERNANDES, 1996). 
 

QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL DE UMA INDÚSTRIA  
A qualidade está diretamente ligada a garantia de segurança à saúde de seus consumidores, a satisfação e 
também do colaborador da empresa, portanto, deve ocorrer controle de qualidade em todas as etapas do 
processo de fabricação. A implantação da ferramenta PDCA tende a identificação de potenciais de melhori-
as contínuas, o que se torna mais efetível com a participação de todos os colaboradores. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A gestão diária dos colaboradores da empresa pode melhorar continuamente o processo, mantendo e me-
lhorando o sistema, ou seja, seguindo as normas de forma a trabalhar a causa do problema e o propósito da 
modificação e obtendo a melhoria do resultado.  
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RESUMO 
Este artigo é referente uma revisão bibliográfica sobre o tema algoritimos nos processos de recrutamento e seleção. 
Tais processos arcaicos e obsoletos estão perdendo espaço para as ferramentas contemporâneas e que favorecem a 
agilidade e eficiência na decisão pela escolha do candidato mais adequado ao perfil da vaga. Os algoritimos cooperam 
para o enriquecimento da tecnologia e são cada vez mais complexos, com o objetivo de entender o comprotamento 
humano. O uso dos algoritimos, ou seja, inteligencia artificial na busca pelo melhor profissional tem sido cada vez mais 
frequente, e o aporte mais vantajoso para compor a moderna gestão estrategica de pessoas, tanto para os gestores 
organizacionais quanto para as consultorias especializadas em contratação de profissionais de diversas áreas. Os 
algotírimos corroboram para um papel fundamental na escolha dos elementos relevantes para a condução desse pro-
cesso de provisão. A inteligencia artificial(IA) assegura disponibilizar aos profissionais de RH – R&s uma garantia a 
mais para uma tomada de decisão assertiva. O intuito desse artigo é apontar o quanto o uso dessa ferramenta pode 
angariar vantagens, como por exemplo a economia do tempo, gastos com processos seletivos demorados e improduti-
vos e menos retrabalho. Diante ao que foi exposto, verificamos que a tecnologia está cada vez mais acentuada, acarre-
tando benefícios que minimizam o trabalho maçante, possibilitando tempo e priorizando o desenvolvimento de outras 
atividades do cotidiano.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento e seleção; algorítimos; era 4.0. 

 

INTRODUÇÃO 
A gestão de pessoas se tornou uma tendência estratégica nas organizações, tendo em vista a necessidade 
de integrar colaboradores com competencias de forma mais pratica e eficaz na hora do processo de sele-
ção, pois é um trabalho complexo identificar o conhecimento, habilidades e iniciativa do candidato no mo-
mento da seleção, se tornando muitas vezes exaustivo (BARRETO et al, 2011). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita:utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
A utilização da Inteligencia Artificial na festão está em progressão. Existem muitas formas de aplicar a inte-
gilenvia artificial na gestao de pessoas, normalmente usada para otimização dos processos de RH e auxilio 
para o departamento de pessoal em processos que utilizam muito. A inteligencia artificial na gestao de pes-
soas facilita, mas nao descarta a necessidade e importancia do contato e transparência com os profissionais 
(GIROLAMI, ROGERS, 2016). 
 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA I.A. 
A inteligencia artificial chegou para simplificar, otimizar e dinamizar uma tareda que até então era complexa 
e morosa. Ela não possui habilidades cognitivas para desenvolver a criatividade, como o cerebro humano é 
capaz. A IA tem como beneficio agilizar o procedimento burocrático do profissional da area selecionando os 
candidatos com mais facilidades para a vaga, porém, se torna uma ameaça de emprego, além de gerar 
isomaneto social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mesmo com seus pequenos pontos negativos, a IA veio para agilizar o trabalho maçante do profissional da 
área, analisando melhor o curriculo do candidato selecionando-o de forma mais rapida e eficaz de acordo 
com o procurado, disponibilizando tempo para que ele se dedique em outras atividades do dia-a-dia.  
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RESUMO 
Hoje em dia as empresas estão buscando formas para melhorar os seus resultados, para isso estão sendo muito utili-
zadas as ferramentas de gestão de qualidade, que têm como finalidade melhorar a capacidade das atividades exerci-
das. A ferramenta mais utilizada e mais conhecida é a ferramenta PDCA, tem como objetivo simplificar as informações 
padronizar todas elas dentro das empresas para que sejam feitas com mais facilidade e entendimento. A ferramenta 
se adapta em qualquer tipo de empresa, por ser fácil de aplicação, sendo assim o trabalho apresentado é orientado a 
estudar a aplicação da ferramenta PDCA, é identificar uma ferramenta em uma loja de peças de motos que pode aju-
dar para o controle de estoque e orientação da gestão do processo, e encontrar um método que seja respondido rapi-
damente e apresentar sempre melhora. Contudo, essa ferramenta foi escolhida devido a busca pela melhoria de pro-
cessos e pela alta performance ser fundamental para garantir a competitividade da empresa, em um mercado cada 
vez mais voraz. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Loja de moto peças; PDCA; Ferramenta de qualidade. 

 

INTRODUÇÃO 
Contudo, com o pensamento de que é sempre possível melhorar, o Ciclo PDCA não prevê um fim para sua 
execução. Assim, a cada ciclo concluído dá-se início a outro, sucessivamente, até que seja possível encon-
trar um padrão mínimo de qualidade para atender às expectativas do cliente e tornar a empresa cada vez 
mais eficiente em seus processos (COSTA, 2019). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Essa ferramenta é universal e pode ser aplicada em qualquer lugar que tenha processos sendo executados. 
Boa qualidade resulta em maiores valores. Produtos e serviços de alta qualidade proporciona um maior 
retorno em dinheiro e podem ter um preço maior do que os concorrentes de menor qualidade (RITZMAN, 
2004). 
 

A FERRAMENTA PDCA APLICADA À GESTÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS DE MOTOS 
O objetivo é identificar uma ferramenta que pode ajudar para o controle de estoque e orientação da gestão 
do processo, e encontrar um método que seja respondido rapidamente e apresentar sempre melhora.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em vista dos argumentos apresentados, entende-se que a ferramenta PDCA é um sistema perfeito para 
uma loja de peças de moto, torna-se necessário o desenvolvimento de formas de agilizar as partes mais 
demoradas e torná-las fácies de serem feitas. 
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RESUMO 
Observou-se a necessidade imediata de mudança em um laboratório de Prótese, problemas notáveis como desperdí-
cios de materiais que precisariam ser reparados. A partir de análises identificou-se que a melhor ferramenta a ser utili-
zada seria a ferramenta 5S. A partir da implantação, utilizou-se e organizou-se, tornando o ambiente de trabalho um 
local harmônico e de fácil comunicação entre os superiores e colaboradores. A ferramenta fez com que o desperdício 
deixasse de existir, e obteve um maior entendimento do relacionamento entre atividades da qualidade e o desempenho 
dos negócios. Obteve-se um resultado melhor que o esperado apesar de identificar todas as necessidades de mudan-
ças e estudar sobre a ferramenta 5S tornou-se um ambiente de trabalho melhor e com a satisfação dos colaboradores e 
superiores.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da qualidade; 5S; prótese dentária. 
 

INTRODUÇÃO 
De acordo com Andrade (2002), o Programa 5S na implantação ou manutenção de Sistemas de Qualidade 
nas empresas. Neste ponto de vista, o trabalho tem a argumentação teórica sobre organizações, conceitos 
de qualidade, sistemas de produção, sistemas de qualidade, princípios e filosofia do Programa 5S, referen-
ciando o texto com fontes bibliográficas atuais sobre o tema. 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Há alguns anos o Brasil representava a 3° posição em condição de saúde bucal com maior carga global das 
doenças. Esse dano é caracterizado como a sequela de maior gravidade da cárie dentária e doenças perio-
dontais, e está diretamente relacionado a problemas de mastigação, dor, complexidade de alimentação e de 
envolvimento social, predominantemente nos idosos, impactando, diretamente, na qualidade de vida das 
pessoas. De acordo com os resultados do último inquérito nacional percebe-se que a necessidade de reabi-
litação protética aumenta com o avanço da idade. Entre 15 e 24 anos de idade, 13,7% dos indivíduos ne-
cessitam de prótese dentária, de 25 a 44 anos, 68,8%, e idosos de 65 a 74 anos (AGUIAR; CELESTE, 
2015).  
 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO 5S EM UM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 
Em um laboratório de Prótese Dentária, a partir da falta de organização e agilidade nas entregas dos traba-
lhos nos períodos determinados pelos Dentistas, além da falta de comprometimento de alguns colaborado-
res, e desperdícios evidentes, notou-se a necessidade da utilização da ferramenta 5S. Verificou-se a neces-
sidade da reeducação e restauração de alguns valores com a implantação de novos hábitos pelo fato de o 
ambiente citado ter contato com dentistas onde havia a importância de um ambiente organizado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a ferramenta estudada, 5s é essencial para a melhoria no dia a dia no laboratório de próte-
se, seja na organização ou na autodisciplina, o que de fato era a necessidade da mudança do laboratório. 
Devido a divisão por etapas da explicação da ferramenta, alcançar a melhoria do ambiente se tornou algo 
mais fácil e tangível. 
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RESUMO 
O tema da rescisão de contrato sem justa causa é um tema muito amplo aplicável a qualquer organização independente 
do seu ramo ou atividade econômica. Este tipo de rescisão de contrato não altera sua forma de ser paga e nem seus 
elementos. Por este motivo fica difícil a delimitação para uma empresa especifica, se bem existem sindicatos que alte-
ram valores, mas não nomes, desta forma, para delimitar o tema da rescisão de contrato sem justa causa, os limites se 
determinarão para campo das alterações. De antemão o tema já se mostra muito interessante, aliás, não interessa so-
mente aos leitores de algumas áreas do conhecimento, o tema pelo fato de ser direitos trabalhistas e pagamentos resci-
sórios, não se concentra em um setor especifico, de forma rápida o interesse se espalha e se generaliza, por conse-
quência da quantidade de possíveis usuários do trabalho. Outrossim o trabalho da mesma forma que ajuda aos funcio-
nários a saberem seus diretos se estão corretos ou não, também serve como orientação para os empresários agirem 
com transparência perante uma eventual situação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos; homologação; rescisão; prazo. 

 

INTRODUÇÃO 
A rescisão de contrato de trabalho sem justa causa é o tipo de rescisão de contrato que acontece com mais 
frequência no mundo empresarial, também é o tipo de rescisão que mais concede direitos a serem usufruí-
dos pela pessoa demitida e, portanto, mais trabalho para quem as calcula. Sendo assim, e por se tratar de 
“direitos”, se os mesmos não forem bem calculados conforme a lei estipula, as multas para as empresas 
poderiam alcançar valores elevados (CORTEZ, 2014). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Sendo o tipo de rescisão de contrato mais frequente, a dispensa sem justa causa conta com características 
únicas favoráveis ao empregado, é como se fosse uma espécie de punição ao empregador por ter tomado a 
iniciativa de dispensar sem uma evidente motivação válida (OLIVEIRA, 2016). 
 

CONHECIMENTO versus APLICAÇÃO 
A empresa pode 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 como 
saber administrá-los de maneira correta. Lamentavelmente, essa prática existe em todas as organizações. 
Não existe organização que não demita colaboradores, sendo assim, a rescisão tal como a contratação, faz 
parte da rotina das empresas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O contrato de trabalho pacta uma relação entre o empregador e o empregado, que em muitas ocasiões 
chega a seu fim rapidamente por imprevistos e desentendimentos no decorrer do contrato de trabalho. Todo 
tipo de rescisão deve ser analisada para agir com transparência e bom senso. Sendo assim, a rescisão sem 
justa causa é sem dúvida o caso que mais requer atenção devido a quantidade de direitos envolvidos a 
favor do funcionário. 
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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. A empresa será tão mais eficiente quanto mais 
eficientes forem as pessoas que a compõem, de nada adianta a empresa dispor de ótimos recursos materiais e de 
excelentes recursos administrativos, se não possuir recursos humanos capacitados e motivados para utilizá-los. Desta 
forma, para conseguir bons recursos humanos, a empresa deverá dar um respaldo burocrático, além de recrutar e sele-
cionar pessoas com aptidões desejadas, desenvolver um sistema de remuneração adequado, motivar os empregados 
por meio de incentivos e outros, os empregados 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 em uma eventual 
desvinculação da empresa, todos os direitos sejam pagos, e o setor responsável por essas atividades chama-se depar-
tamento pessoal. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento, admissão, remuneração, rescisão. 

 

INTRODUÇÃO 
As tarefas desempenhadas em ambos os departamentos tem sido com o decorrer dos anos muito bem 
divididas, é possível identificar a diferença através dos profissionais que atuam nas áreas respectivas, eles 
são diferentemente adaptados, capacitados e até formados. Os papeis das áreas relacionadas são impor-
tantes para a organização, no entanto, por falta de conhecimento ou até mesmo por desatualização é que 
muitas vezes não consigam distinguir as tarefas desenvolvidas dentro desses dois setores (FIDELIS, 2013). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiarida-
de com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi 
documental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
A Relação Anual de Informações Sociais é um documento com informações sociais e econômicas requerido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego às empresas anualmente. Essas informações funcionam para que os 
órgãos governamentais tenham acesso a estatísticas sobre o trabalho no brasil, podendo implementar polí-
ticas públicas que possam beneficiar os funcionários. As empresas, através do seu departamento pessoal, 
são obrigadas a apresentar este documento anualmente mesmo que não possuam empregados (VIANNA, 
2012). 
 

DEPARTAMENTO PESSOAL X RECURSOS HUMANOS 
Conforme os objetivos da empresa, os setores de RH e DP estabelece políticas para dirigir tarefas e fazer 
com que sejam realizadas da melhor forma. As organizações com muita influência no mercado são cientes 
de que investir em seus funcionários através de palestras e cursos é a maneira mais eficiente para alcan-
çarem os seus objetivos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A intenção com a realização do artigo é citar claramente as rotinas do departamento que mais conhece a 
CLT, que os leitores possam obter essas informações de uma forma mais simples, explicar como são rea-
lizadas as tarefas e finalmente ver de uma forma mais abrangente o funcionamento do setor, diferencian-
do-o de outros que possam estar ligados a este. 
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RESUMO 
O artigo visa apresentar a ferramenta empowerment, salientando seus benefícios, a sua forma de implementação e 
resultados esperados. Dentre diversos benefícios, estão a descentralização, melhora do clima organizacional, maior 
organização que possibilita a comunicação interna e externa com maior eficácia, melhoria contínua de processos de 
produção e constante análise de rendimentos. A partir de problemas internos encontrados em uma gráfica, foi possível 
traçar métodos e estratégias para que o uso do empowerment resolva os mesmos, sendo assim, também surtirá efeito 
na visão externa da empresa no mercado, além de proporcionar mudanças na qualidade de produtos e na sua cultura 
organizacional. Esta ferramenta foi e ainda é muito difundida por diversos autores, visto sua fácil adaptação nos níveis 
das empresas e a grande eficácia da mesma quando usada para atingir resultados e solucionar problemas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ferramenta Estratégica; Empowerment; Desempenho. 

 

INTRODUÇÃO 
A ferramenta empowerment torna o ambiente mais motivador para os empregados, que irão se posicionar e 
até sugerir melhorias ou ações que possam fortalecer a empresa no mercado. Por isso, precisa-se desen-
volver um contexto na organização que possibilite tais atitudes, além da descentralização, compartilhamen-
to de informações e autonomia dos funcionários. Assim será possível o desenvolvimento do empowerment 
(RODRIGUES; SANTOS, 2004). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
O empowerment trata-se de uma ferramenta de gestão de pessoas que tem como objetivo, aperfeiçoar a 
execução dos processos, do mesmo modo, promover um clima estável entre os líderes e seus colaborado-
res, tendo como finalidade proporcionar vantagens competitivas. Assim, é possível compreendê-lo como um 
recurso inovador que garante maior agilidade e dinamicidade organizacional tanto quanto democratiza o 
poder e o controle (SANTANA; SANTOS, 2010). 
 

O USO DA FERRAMENTA EMPOWERMENT EM UMA GRÁFICA 
Implementando o empowerment na gráfica, será possível corrigir diversos problemas encontrados, como a 
própria centralização e a dificuldade de continuidade de produção. A aplicação prevê compartilhamento de 
objetivos e visões da liderança, distribuição de comandos e serviços, e maior indepedência dos funcioná-
rios. O resultado em longo prazo será permanente, aumentando seu valor e de seus produtos, facilitando o 
alcance de objetivos e metas, auxiliando a gerência a minimizar prejuízos, aumentando o comprometimen-
to de todos e fazendo com que o crescimento no mercado traga um resultado satisfatório. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A ferramenta aplicada é eficaz e traz diversos benefícios, além da descentralização na organização. Apli-
cado corretamente, surtirá efeitos de longo prazo e de grande impacto na gestão, sendo necessário trei-
namento e engajamento para sua implantação por completa na equipe.  
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta a formação de logística online e monitoramento do transporte de produtos vendidos em 
plataformas de vendas, conhecidas como marketplace. Muitas empresas adotam empresas terceirizadas para envios de 
mercadorias que, através de contratos especiais, conseguem manter seus atendimentos em todos os locais, dentro e 
fora do país. O avanço da tecnologia enviou a maioria da população para o meio digital e esta busca influenciar a socie-
dade a comprar cada vez mais pela internet. O aumento de vendas se dá pelo feedback apresentados pelos clientes e, 
consequentemente, a evolução da empresa é agilizada. As empresas atuantes em marketplaces são estudadas no 
decorrer do trabalho, abordando detalhadamente a plataforma de vendas Amazon e MagaLu, que deram a liberdade 
aos indivíduos autônomos de expor e vender seus produtos atendendo todas as regiões. Vender em plataformas online 
é, de um lado, vantajoso, pois o vendedor consegue atingir maior número de pessoas e, por outro lado, prejudicial ao 
crescimento da marca, pois a venta se refere a plataforma usada para vender e não à marca do vendedor, à sua identi-
dade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento; Transporte; Marketplace. 

 

INTRODUÇÃO 
A terceirização logística é adotada por um número cada vez maior de organizações em diversos segmentos. 
A estratégia de terceirização destaca-se pela busca de eficácia e competitividade, tornando-se um imperati-
vo em vez de uma simples opção para empresas que buscam atingir a excelência no mercad (BOWERSOX, 
CLOSS, 2001). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
A relevância da logística é influenciada direta- mente pelos custos associados a suas atividades. Fatores de 
peso estão influenciando o incremento dos custos logísticos. O aumento do comércio internacional indica 
que a especiali- zação do trabalho continua acontecendo numa escala mundial. Os desafios logísticos que 
resul- tam destes movimentos internacionais devem ser resolvidos (BALLOU, 2009). 
 

O MONITORAMENTO DAS ENTREGAS DE PRODUTOS EM UMA EMPRESA MARKETPLACE 
O avanço da tecnologia enviou a maioria da população para o meio digital e esta busca influenciar a socie-
dade a comprar cada vez mais pela internet. O aumento de vendas se dá pelo feedback apresentados pelos 
clientes e, consequentemente, a evolução da empresa é agilizada. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vender em plataformas online é, de um lado, vantajoso, pois o vendedor consegue atingir maior número de 
pessoas e, por outro lado, prejudicial ao crescimento da marca, pois a venta se refere a plataforma usada 
para vender e não à marca do vendedor, à sua identidade. As empresas atuantes em marketplaces são 
estudadas no decorrer do trabalho, abordando detalhadamente a plataforma de vendas Amazon e MagaLu, 
que deram a liberdade aos indivíduos autônomos de expor e vender seus produtos atendendo todas as 
regiões. 
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RESUMO 
Com o aumento da competitividade no mercado de serviços, o consumidor tem se tornado ainda mais exigente com 
relação ao atendimento e relacionamento com as empresas.  Nessa competição, se destaca aquele que em entender 
os anseios e necessidades do público que atende e, portanto, conseguem oferecer produtos e serviços que os encan-
tem e os tornem leais a sua marca.  Para o segmento de academias, o exposto também é uma realidade. Diante disso, 
este artigo tem como objetivo analisar o Marketing de Relacionamento enquanto estratégia, com o intuito de propor 
sugestões e táticas que possibilitem a satisfação e fidelização dos clientes em academias da cidade de São José do 
Rio Preto/SP. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing de Relacionamento; Prestação de Serviços; Fidelização. 

 

INTRODUÇÃO 
Um dos principais segredos para o sucesso de um negócio, em especial no setor de serviços, está no dife-
rencial que ele apresenta ao seu público com relação às empresas do mesmo segmento. Esse diferencial é 
o que faz com que se estabeleça entre clientes e empresas um relacionamento duradouro. No caso das 
academias, isso não é diferente (KOTLER, 2008). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Hoje no ambiente mercadológico das academias, apontado pelas mudanças cada vez mais rápida e intensi-
va, mudou completamente a maneira de administrar o negócio no ramo de academia em questão ao marke-
ting (LAS CASAS, 2010). Nesta situação, as instituições devem melhorar seu nível de competitividade e 
buscar ferramentas de gestão de marketing para a empresa. No intuito de permanecer no mercado e ter um 
retorno maior, as organizações devem direcionar para uma prática de marketing no mercado com foco na 
mudança constante nos relacionamentos com os clientes (KOTLER; KELLER, 2012). 
 

ESTRATÉGIAS PARA A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES EM ACADEMIAS 
Com base na revisão bibliográfica, observou-se que a criação de um plano de fidelidade com benefícios e 
ofertas exclusivas é uma boa aposta para as academias. Nesse sentido, a proposta do trabalho é criar 
planos que posso fidelizar os clientes desse segmento, tais como: plano bronze, prata e ouro. A ideia é dar 
ao cliente mais opções na hora de fechar o serviço. Sendo assim, a ideia de criar planos e oferecer aos 
clientes mais opções na hora de fechar os serviços. Isso faz com que as academias consigam alcançar 
vários públicos, além de dar a eles a sensação de exclusividade, o que seria um diferencial enorme de 
mercado. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a estratégia que foi proposta para uma academia fidelizar seus clientes, é uma academia 
com uma ampla linha de serviços, tais como: musculação, aula de dança e aula de artes marciais. O princi-
pal diferencial é os planos para fidelizar os clientes desse segmento, tais como: plano bronze, prata e ouro.  
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RESUMO 
As empresas utilizam o diagnóstico de clima organizacional para manter a saúde da organização é uma ferramenta 
muito útil para identificar os pontos fracos dos recursos humanos de uma empresa. A análise, o diagnóstico e as suges-
tões, proporcionados pela pesquisa, são valiosos instrumentos para o sucesso de programas voltados para a melhoria 
da qualidade, aumento da produtividade e adoção de políticas internas. É o atual cenário competitivo que levam os 
gestores das organizações a buscarem mais aproximação com seus funcionários, o objetivo é mostrar quanto é impor-
tante ouvir os funcionários, avaliar seus comportamentos a parte da aplicação de uma pesquisa organizacional, verifi-
cando quais as reais necessidades e dificuldades enfrentadas por eles na empresa, e a parte dos resultados encontra-
dos buscar soluções que tragam melhorias, beneficiando funcionários, organização e clientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Supermercado; Diagnostico de Clima Organizacional. 

 

INTRODUÇÃO 
Clima organizacional é a percepção coletiva que os empregados têm da empresa. Através da experimenta-
ção prática prolongada de suas políticas, estrutura, sistemas, processos e valores; diagnóstico de atitudes 
dos funcionários, processos de sensibilização e gestão contínua de clima/cultura que visa facilitar a produti-
vidade, qualidade total e vitalidade empresarial (MORAES, 2015). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Segundo Bergamini e Coda (1997), clima organizacional reflete uma tendência ou inclinação a respeito de 
até que ponto as necessidades da organização e das pessoas que dela fazem parte estariam efetivamente 
sendo atendidas, sendo esse aspecto um dos indicadores da eficácia organizacional. 
 

A TECNOLOGIA COMO DIFERENCIAL NA OTIMIZAÇÃO DA RASTREABILIDADE 
O método da realização da pesquisa foi de caráter teórico, quantitativo e de campo, O instrumento utilizado 
para a coleta de dados foi um questionário com trinta e quatro perguntas para identificar os pontos fortes e a 
serem melhorados pela empresa.Sendo elas: relacionada a empresa, comunicação, superior imediato, rela-
cionamento, ambiente e condições de trabalho, realização pessoal e profissional, desempenho e qualidade 
do trabalho, motivação, afim de uma análise da situação da mesma. Destinado somente aos colaboradores 
como público alvo, com o intuito de compreensão das necessidades, preocupações e percepções dos cola-
boradores. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dessa forma, conclui-se que o Diagnóstico de Clima Organizacional é uma ferramenta muito útil para identi-
ficar os pontos fracos a serem melhorados verificando quais as reais necessidades e dificuldades enfrenta-
das pelos colaboradores na empresa, é necessário a colaboração de todos para colocar em pratica essa 
ferramenta no intuito de motivar e aumentar a produtividade dos colaboradores, assim aumentando o cres-
cimento organizacional. 
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RESUMO 
A ferramenta SWOT é uma excelente técnica de diagnóstico para a gestão empresarial como um todo e, especificamen-
te, para a execução de suas atividades. Com ela, é possível gerenciar riscos e, assim, otimizar as condições e ativida-
des diárias da empresa. O objetivo do trabalho é descrever o emprego da ferramenta SWOT na área logística de uma 
empresa de frigorífico de frango. Observou-se que a ferramenta SWOT nesse departamento seria a melhor opção para 
melhorar o armazenamento (estoque) na empresa, separação de pedidos, reposição de estoques, preparação de carga, 
expedição ou atendimento à linha de produção, registro das operações e ter melhor fluxo de carregamento. Portanto, a 
análise SWOT torna-se um instrumento imprescindível para políticas de geração de vantagem competitiva, pois analisa 
os ambientes internos e externos, fazendo com que a organização conheça a fundo seus pontos fortes, fracos e propor-
cione oportunidades e antecipe as ameaças. Além disso, partir do conhecimento adquirido, as empresas avaliam sua 
real posição de mercado, e o que será necessário para sobrevivência em um cenário altamente competitivo e dinâmico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Administração de Estoque; Logística; Análise SWOT. 

 

INTRODUÇÃO 
A ferramenta SWOT é uma excelente técnica de diagnóstico para a gestão empresarial como um todo e, 
especificamente, para a execução de suas atividades. Com ela, é possível gerenciar riscos e, assim, otimi-
zar as condições e atividades diárias da empresa (OLIVEIRA, 2002). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiarida-
de com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi 
documental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Essa ferramenta é utilizada com frequência no planejamento estratégico das organizações e em projetos 
específicos, como análise de cenário para lançamento de produtos ou serviços. Pois, a SWOT identifica os 
pontos fortes, os fracos, as oportunidades e as ameaças, apresentando, além da análise, possíveis pontos 
de melhoria e eficácia no fluxo do processo (BALLOU, 2009). 

 

O USO DA ANÁLISE SWOT COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DE ESTOQUE 
Para aplicar essa estratégia foi necessário que o empresário e seus sócios apresentassem pleno conheci-
mento do seu negócio, de forma que os dados inseridos no documento que compôs a análise, seriam confi-
áveis. Isso corresponde a conhecer perfeitamente o funcionamento do fluxo de caixa, da gestão de clientes, 
do giro de estoque e das vendas. Com base em estudos observou-se que a ferramenta SWOT na área lo-
gística de uma empresa de frigorifico de frango seria a melhor opção para melhorar o armazenamento (es-
toque) na empresa, separação de pedidos, reposição de estoques, preparação de carga, expedição ou 
atendimento à linha de produção, registro das operações e ter melhor fluxo de carregamento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise SWOT torna-se um instrumento imprescindível para políticas de geração de vantagem competiti-
va, pois analisa os ambientes internos e externos, fazendo com que a organização conheça a fundo seus 
pontos fortes, fracos e proporcione oportunidades e antecipe as ameaças. 
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RESUMO 
Diante do novo conceito de revolução, o mundo físico e digital se uniu, assim necessitando de uma liderança que esteja 
apto a essas novas mudanças. Liderança se define em processos comportamentais de personalidade para cada indiví-
duo, baseando-se no ambiente que este indivíduo está inserido. Um líder nada mais é que uma pessoa cujas ações e 
palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outras, ele comunica suas expectativas de alto 
desempenho e expressa total confiança sobre seus liderados que certamente irão conseguir alcançá-las. É através das 
palavras e ações, oferecendo um sistema diferenciado de valores a ser seguido pelos liderados. A gestão de pessoas 
vem formando estratégias, para que os lideres estejam cada vez mais aptos em perceber a motivação da sua equipe, 
assim é uma relação onde todos ganham, desse modo é de grande importância que os processos foquem na mudança 
de mentalidade, pois os novos líderes são o futuro das organizações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Era 4.0, Liderança e Transformação digital. 
 

INTRODUÇÃO 
Um lider nada mais é que uma pessoa cujas ações e palavras exercem influencia sobre o pensando e o 
comportamento de outras. Já liderança é o papel daquele que possui a arte de comandar as pessoas, 
atraindo seguidores e influenciando de forma natural, sem mesmo exercer a função a qual é designado 
(KNAPIK, 2012). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiarida-
de com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi 
documental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Liderança é a capacidade que uma pessoa possui para conduzir uma equipe de pessoas, transformando 
em verdadeiros geradores de resultado almejado pela empresa, apenas com habilidade de motivar e influ-
encias, agindo de forma ética e positiva (SULIVAN, 2007). 
 

INDÚSTRIA 4.0 EXIGE LIDERANÇA 4.0 
A tecnologia vem revolucionando hábitos por isso é necessário um líder 4.0 que se atua pelo exemplo e 
motivação, diferente do antigo líder que era autoritário, ele se moldou para lidar com diversos fatores como 
agilidade das informações, constantes mudanças no mercado, potencialização do time interno, utilização de 
competências dos colaboradores e implantação estratégica da tecnologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante da indústria 4.0 e das mudanças cada vez mais rápidas causadas pela tecnologia, torna-se importan-
te se ter um líder apto a essas mudanças.  
 

REFERENCIAS 
KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

SULIVAN, França. O que é liderança. Agosto 2017. Disponível em: 
<https://www.slacoaching.com.br/artigos-do-presidente/o-que-e-lideranca>. Acesso em: 10 de agosto de 
2020. 
 

 
 

 

 



 

 

ESTUDO DE CASO SOBRE O PROCESSO LOGISTICO ENTRE FORNECEDOR E 
EMPRESA 

SILVA, Gabriel Marques Pereira; ARMIATO, Heitor Alves. Discentes do curso de graduação em 
Administração – UNILAGO. 
 
PENACHIOTTI, Anderson Gustavo; FONSECA, Bruna Grassetti. Docentes do curso de gradua-
ção em Administração - UNILAGO. 

 

RESUMO 
Observou-se que a ideia inicial do estudo era a tentativa de diminuir o tempo de entrega de peças para motocicleta, 
fazer a entrega do produto no menor prazo possível para que o cliente final, que depende da moto não fique muitos dias 
sem seu meio de transporte parado na oficina por falta de peça em estoque. O objetivo pode ser atingindo pelo meio de 
uma estratégica de logística, com peças disponíveis, com pontos estratégicos de estoque para armazenagem de produ-
tos em diferentes regiões e usando sempre a tecnologia a favor da empresa verificando movimentação de estoque, 
distribuição das peças e como vai a demanda de cada produto através de um sistema chamado Just in Time que signifi-
ca o momento certo, é um sistema com objetivo de produzir a quantidade exata de produto de acordo com a sua procu-
ra. E quanto ao meio de transporte sempre procurar fazer parcerias com empresas de confiança onde ele vai te propor-
cionar uma frota grande de carros para entrega, com rapidez e segurança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Logística; Cadeia de Suprimentos; Varejo. 

 

INTRODUÇÃO 
A facilidade de entrega de um produto até seu destino final e a eficiência logística, por meio da colabora-
ção, ganha cada vez mais importância. Pois, no varejo se verifica a tendência do aumento nos níveis de 
exigência no que diz respeito as entregas completas, entregas sem erros, disponibilidade de produtos, 
cumprimento da agenda de entrega e cobertura de entrega (BALLOU, 2009). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
As empresas estão na era da “competição de cadeias”, onde os melhores desempenhos acontecem para as 
empresas que puderem melhor estruturar, gerenciar, coordenar e integrar os relacionamentos com seus 
parceiros em uma cadeia com objetivos alinhados que agregue valor ao cliente final (ARAUJO; CRISTINA, 
2003). 
 

ESTRATÉGIAS PARA A OTIMIZAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGAS ENTRE FÁBRICA E 
CONCESSIONÁRIA 

Com o objetivo de tentar diminuir o tempo de entrega entre a fábrica e a concessionária, investir em solu-
ções tecnológicas não é só uma tendência, mas uma necessidade para quem deseja melhorar.Uma ideia 
que vem se adequando as empresas é o programa Just in Time e a escolha de um canal de distribuição 
eficiente é importante no processo de diminuir o tempo de entrega do produto entre a fábrica e concessioná-
ria, além de parcerias logísticas para otimizar as entregas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É possível diminuir o tempo de entrega do produto desde que a empresa sempre mantenha o estoque 
atualizado. E também é uma necessidade que a empresa de transporte tenha veiculos suficiente para dis-
ponibilizar para o transporte. 
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RESUMO 
Valuation é um processo de avaliação no qual o investidor, amparado por análises qualitativas e quantitativas busca 
saber se compensa ou não investir em uma ação ou ativo da empresa. O objetivo da pesquisa é estipular o possível 
valor real de um ativo através da análise quantitativa, especificamente do Fluxo de Caixa Descontado. No cenário atu-
al, o Fluxo de Caixa Descontado é um dos modelos mais utilizado pelos grandes investidores projetando o valor das 
ações para o futuro a fim de obter lucro nos investimentos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Valuation; Valor Intrínseco; Fluxo de Caixa Descontado; 

 

INTRODUÇÃO 
Valuation é o processo de avaliar e determinar o valor de uma empresa ou companhia, através de técnicas 
de análises quantitativas e qualitativas. Este termo em inglês pode ser traduzido como uma avaliação do 
valor da empresa, e é um processo de extrema importância para investir em ações (BOHM, 2017). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
O fluxo de caixa descontado (FCD), uma ferramenta do valuation, é um método de avaliação geralmente 
para corporações em estágio avançado. É aplicado principalmente por investidores para verificar se o seu 
investimento trará lucros geralmente no período de longo prazo (CAMARGO, 2019) 
 

ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA- FCD, LPA E SWOT 
Ao fazer a pesquisa de um ativo, é importante lembrar de nunca se embasar em apenas um indicador para 
adquiri-lo. Uns demandam contas mais complexas e outros utilizam estudos que vão além de números, 
entretanto a junção das análises quantitativa e qualitativa são indispensáveis para a melhor tomada deci-
são. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por fim conclui-se que o valuation é de suma importância para guiar um investidor até a compra de uma 
ação. Nunca é demais lembrar que todos os métodos são falhos, não existe nenhuma fórmula mágica que 
sempre lhe trará lucro. No dia a dia, o importante é evoluir continuamente com o mercado financeiro através 
da dedicação em buscar conhecimento para saber se é a hora certa ou não de investir.   
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RESUMO 
A dificuldade de mão de obra treinada, é um ponto chave que impede a expansão e popularização do autosserviço. 
Tendo como foco o porquê deste problema e como resolve-lo, através de pesquisas em artigos de especialistas no setor 
varejista, o trabalho busca explorar mais deste segmento que é uma evolução do setor varejista, popularizado no mundo 
todo, mas que encontra dificuldade em adentrar no sistema econômico do Brasil, mesmo sendo extremamente benéfico 
a economia e, consequentemente, a população em geral. Entretanto, o investimento em infraestrutura é necessário, 
pois em um sistema de autosserviço, o cliente tende a ser induzido a ver os produtos, como em um supermercado de 
alimentos, onde o layout e a construção da área de acesso aos clientes são feitos de uma forma onde os mesmos são 
induzidos a andar em uma determinada direção e seguindo uma ordem de produtos. Portanto, como se pode observar, 
o grande desafio desse sistema no Brasil, é a aceitação por parte da população, e para isso precisa-se de investimento 
por parte das empresas em treinamento e capacitação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autosserviço; varejo; mão de obra. 

 

INTRODUÇÃO 
O autosserviço e/ou self-service é o termo que descreve o sistema operacional onde os próprios clientes 
fazem a escolha do produto, e dirigem-se até o caixa, tendo total liberdade durante o processo (KOTLER, 
2008). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
O autosserviço e/ou self-service é o termo que descreve o sistema operacional onde os próprios clientes 
fazem a escolha do produto, e dirigem-se até o caixa, tendo total liberdade durante o processo (KOTLER, 
2008). 
 

AUTOSSERVIÇO NA OTIMIZAÇÃO DE RECUSROS 
Uma empresa que adota o sistema operacional do autosserviço, passa a reduzir custos operacionais pelo 
fato de tudo ser organizado em antecedência ao cliente, com um PDV organizado e abastecido, os funcio-
nários podem se dedicar a outras funções mais importantes. Com menos colaboradores, a empresa ter mais 
poder econômico para investimentos em tecnologia, expansão, treinamento e mix de produtos, o que agre-
ga para a empresa, uma imagem melhor perante consumidores e fornecedores.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pelo descritivo acima exposto, vimos quão positiva é a relação custo/benefício do sistema autosserviço. 
Porém, é de suma importância o destaque referente as dificuldades de treinamento para se conseguir con-
solidar com eficácia tal procedimento.  
 

REFERENCIAS 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e controle. São Pau-
lo: Atlas, 2008. 
 

 

 

 

https://www.ibid.com.br/blog/avaliacao-de-fornecedores/


 

ESTUDO SOBRE OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS NA ÁREA DA SAÚDE E A 
IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NO RAMO HOSPITALAR 

MATARAGIA, Jaqueline Ribeiro. Discente do curso de graduação em Administração - UNILAGO. 
 
SOUZA, Mariangela Catelani; FONSECA, Bruna Grassetti. Docentes do curso de graduação em 
Administração - UNILAGO. 

 
 

RESUMO 
A tecnologia torna-se, cada vez mais necessária, como instrumento para colaborar com a construção do conhecimento 
e discorrer os avanços tecnológicos na área da saúde e importância da tecnologia no âmbito hospitalar, demonstrando 
que os gastos inerentes à mesma não devem ser vistos como custo, mas sim investimento, visto que há melhora junto à 
Administração do hospital como um todo, gerando benefícios não apenas à assistência prestada ao paciente, mas tam-
bém à gestão em nível hospitalar. A utilização de equipamentos eletrônicos com a “virtualização” dos servidores permite 
que vários equipamentos possam substituir um único, gerando redução no consumo de energia. Na área de saúde, o 
desenvolvimento cada vez mais acelerado da quantidade de dados processados e armazenados vem exigindo profissi-
onais com conhecimentos multidisciplinares, com ênfase na utilização eficiente de ferramentas de TI, ferramentas estas 
cada vez mais incorporadas aos serviços de saúde. E atualmente a informática é a ferramenta empregada de forma a 
agilizar a informação nas mais diversas áreas de atuação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Informação, Saúde, Inovação e Pandemia. 

 

INTRODUÇÃO 
Com os avanços da tecnologia também houve desenvolvimento na área da saúde com a introdução da in-
formática e de aparelhos modernos, que trouxeram muitos benefícios e rapidez na batalha contra as doen-
ças, a saúde evolui a partir de comportamentos e mudanças na sociedade. Nos últimos anos, o aumento em 
grande escala do desenvolvimento de técnicas e aparelhos que facilitam e melhoram as condições de aten-
dimento ao cliente na área da saúde (MARQUES; SOUZA, 2010).  

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
O uso da tecnologia aplicada com fins de informação e comunicação, focada na gestão hospitalar, possibili-
ta ao profissional da saúde Focar em seu maior objetivo, o atendimento do paciente, trazendo, concomitan-
temente, melhoria junto à assistência, maior controle em termos de processos e rotinas e maior eficiência na 
gestão da unidade hospitalar (MOTTA; PONCETTI; ESTEVES, 2019). 

 

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA E COMO ESTÁ SENDO UTILIZADA NO ATUAL CENÁRIO 
Diante da abrangência deste assunto, a tecnologia em saúde (TS) é uma forma de intervenção usada para 
promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças; ou para reabilitação ou cuidados a curto, mé-
dio e  em longo prazo, se manifestando como objetos e recursos antigos e atuais que têm a finalidade de 
aumentar e melhorar o tratamento e o cuidado por meio da prática em saúde 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente artigo discorreu a respeito dos avanços tecnológicos na área da saúde e importância da tecno-
logia no âmbito hospitalar, visto que há melhora junto à Administração do hospital como um todo, gerando 
benefícios não apenas à assistência prestada ao paciente, mas também à gestão em nível hospitalar. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo mostrar as consequências do uso do marketing digital em microempresas. Os 
pontos mais abordados foram, marketing, marketing digital, internet e mídias sociais. O trabalho enfatiza como é impor-
tante investir nas redes sociais como estratégia de mercado, sendo que no processo de aproximação com clientes, os 
meios de comunicação digital vêm ganhando força e se tornando cada vez mais agradável para o mercado. Além disso, 
o trabalho busca mostrar o marketing digital, como um indicador de relação entre as organizações e clientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing Digital; Microempreendedor; Estratégias de Vendas. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, no Brasil, o marketing digital tem feito com que as pequenas empresas ganhem o seu espaço 
no mercado, obtendo maior visibilidade de produtos e serviços ofertados em uma maior área geográfica, 
tendo um alcance de pessoas que não ouviram ou viram a empresa, ajudando não somente lojas virtuais 
mas também empresas físicas de pequeno porte como microempreendedores individuais com estratégias 
variáveis para cada tipo de negócio (BENETTI, 2019).  
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
O marketing digital nada mais é do que o marketing que trabalha com ferramentas digitais, um conjunto de 
estratégias aplicadas de forma digital, usando a internet e a tecnologia móvel, podendo assim conquistar e 
fidelizar clientes, elevando o nome da empresa e conquistando maior espaço no mercado (NOGUEIRA, 
2014). Para pequenas e médias empresas esses benefícios são mais evidentes, em geral esse tipo de es-
tratégia utiliza de poucos recursos para poder promover os seus serviços e produtos, uma vez que, a inter-
net é um ambiente na qual ideias simples e objetivas tem um valor muito grande (SANTOS, 2019). 
 

A ERA DIGITAL E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O MICRO EMPREENDEDOR 
Os pequenos negócios são compostos pelas microempresas, mais conhecidas como MEI. Sendo assim, um 
bom planejamento de marketing digital torna-se indispensável nos dias de hoje, uma vez que, existem mui-
tas ferramentas que auxiliam no crescimento da empresa no mercado e oferecem maior visibilidade dos 
seus produtos e serviços, seja local, regional ou nacional. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se concluir que a internet se tornou um meio eficaz de comunicação, através dela torna-se mais fácil 
atrair novos clientes para a empresa. O marketing digital revolucionou o mercado de uma maneira positiva, 
trazendo muitos beneficios para os fornecedores de produtos e seus consumidores, além de uma maior 
interação e comunicação de ambas as partes.   
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RESUMO 
O setor objetivo deste trabalho é avaliar qual o impacto que a China pode causar no mundo, em caso de desaceleração, 
tanto nas indústrias, importações e exportações. Vale destacar que a China é o país que mais cresce no mundo nos 
dias atuais, desta forma tem se destacado no cenário geopolítico mundial e obtendo maior participação nas decisões 
politicas em âmbito internacional, o que fez ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Dian-
te desses aspectos, parece claro que a China possui praticamente todos os requisitos para se tornar uma grande potên-
cia mundial, senão a maior potência mundial. Diversos estudos apontam que a China, no século XXI, será a principal 
potência, perspectiva alicerçada no índice de crescimento econômico, e no potencial politico e militar do país. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Economia Mundial; China; Potência; Comércio Internacional. 

 

INTRODUÇÃO 
As mudanças estão aumentando e expandem significativamente o comércio de bens e serviços, fluxos de 
moeda e investimentos em outras economias. Todos os dias, nos noticiários da televisão, nos jornais ou na 
Internet, encontramos informações sobre a economia. Por exemplo, não é difícil encontrar notícias sobre 
inflação, desemprego, taxa de juros ou taxa de câmbio (JEVONS, 2015). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiarida-
de com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi 
documental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliar. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
A China é atualmente o país que mais cresce no mundo, por essa razão tem se destacado no cenário geo-
político mundial. O país tem exercido grande influência política, militar e econômica no cenário regional e 
internacional graças a fatores determinantes, como grande extensão de seu território (ocupa o terceiro lugar 
em dimensão), elevadíssimo número de habitantes (cerca de 1,3 bilhão, o mais populoso do mundo) e di-
namismo de sua economia (atualmente é a economia que apresenta maiores índices de crescimento em 
todo o planeta) (NONNENBERG; NEGRI, 2009). 
 

O CASO DA CHINA COMO POTÊNCIA 
A China é uma nação muito populosa da Ásia Oriental, onde a taxa de alfabetização é de 88,6% para ho-
mens e 79,7% para mulheres; a taxa de alfabetização para maiores de 15 anos, 95.1% sabe ler e escreve e 
é um índice muito elevado; seu centro financeiro global fica na cidade de Xangai. Ela pode ser considerada 
uma potência, pois mesmo sendo um país socialista, foca em auxiliar e incentivar as pequenas empresas na 
constituição de seu capital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante de todo o apresentado e discutido, conclui-se que o país da China é considerado uma potencia mun-
dial, tendo todos os índices que comprovam que é um pais de primeiro mundo, e que mesmo em meio a 
uma pandemia e uma crise econômica gerada pelo COVID-19 o país manteve-se firme e não foi tão atingido 
quanto os demais países do mundo. 
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RESUMO 

O franchising e um modelo de negócio que desde o seu início mostrou se promissor no ramo do empreendedorismo. 
Conforme seu crescimento ascendente o mercado de franquias atraiu e atrai cada vez mais empresários e novos em-
preendedores a ingressar nesse segmento de negocio. No Brasil as projeções de crescimento para o mercado de fran-
quias são promissoras segundo ABF. O objetivo central desse artigo e evidenciar a evolução do franchising comparando 
as vantagens e desvantagens de empreender através desse modelo de negócios. Visando que o sucesso do empreen-
dimento é a maior vantagem tanto para franqueadora quanto para franqueado levando ambas as partes alcançar os 
seus objetivos que a lucratividade do negócio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Empreendimento; Franchising; Vantagens; Desvantagens. 

 

INTRODUÇÃO 
O franchising é um método de negócio estruturado com base na permissão do uso de uma marca, como 
uma forma de expandir o negócio e aumentar a visibilidade da empreendimento. Nesse contexto, o presente 
artigo tem por objetivo evidenciar a evolução do mercado de franquias e comparar as vantagens e desvan-
tagens em empreendimento do ramo de franchising. Essa área tem atraído os olhares de novos investido-
res, devido seus números positivos, apresentados no decorrer da historia (OLIVEIRA; SCARINCI, 2018). 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
O franchising é a troca de favores entre o franqueador e franqueado, com objetivo de expansão, rentabilida-
de e visibilidade dos negócios. O franqueado assume todas as responsabilidades pelo investimento, pagan-
do por todos os materiais, equipamentos e recursos humanos, sendo assim vantajoso para ambas as parte. 
Por outro lado o franqueado tem suas ações limitadas precisando do aval do franqueador para certas mu-
danças e tomadas de decisões (HOFFMANN; ALBERTON, 2005). 
 

ANÁLISE DA VIABILIDADE DO FRANCHISING NO PAÍS 
Após o estudo realizado verifica-se que o mercado de franquias evoluiu e continua evoluindo gradativamen-
te até os dias atuais. Devido a grande evolução houve a necessidade de fundar a ABF. O segmento de 
franquia é atraente aos empreendedores devido ao suporte e conhecimento disponibilizado (Know-How) 
pelas empresas franqueadoras e também pelo suporte concedido durante toda operação do negocio. O 
sucesso dos franqueados é o principal benefício das empresas franqueadoras. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que o franchising é um modelo de negocio vantajoso para ambas as partes do empreendimento, 
tornando-se evidente a evolução do mercado de franquias em território brasileiro, atraindo cada dia mais 
novos empreendedores para esse modelo de negocio. 
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RESUMO 
Com o decorrer do desenvolvimento social e tecnológico, os bancos buscaram uma nova alternativa para alavancar os 
seus produtos e satisfazer os clientes. A digitalização dos bancos foi uma estratégia com o objetivo de facilitar a vida 
dos clientes utilizando recursos tecnológicos menos burocráticos e mais econômicos. Através desse contexto é de suma 
importância analisar os impactos gerados para a sociedade e o mercado financeiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Digitalização Financeira, Bancos e Impactos 

 

INTRODUÇÃO 
Já foi a época em que os bancos eram conhecidos como organizações complexas e burocráticas, segundo 
a revista publicada pela Fosse (2019), as instituições financeiras buscam inovar seus serviços oferecidos 
através dos canais digitais, sem colocar em risco toda a estrutura, levando em consideração qual o posicio-
namento dos seus clientes. O crescimento da oferta de serviços digitais é um fator relevante para todos os 
bancos, tendo em vista que pretendem facilitar o acesso dos consumidores, oferecendo segurança, agilida-
de, prevenção de perdas e redução de problemas para os usuários, gerando receitas e conquistando a con-
fiança dos clientes (MEIRELES, 2019). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi docu-
mental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Os clientes estão buscando pela desburocratização, agilidade e baixo custo, por isso a demanda pelo canal 
digital está crescendo, já que os processos ocorrem online e de forma mais rápida e a maioria das contas 
não possuem limites de transações e alguns não maioria não cobram taxas para saque (SAP, 2019). 
 

A CONTRIBUIÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO PARA OS BANCOS E A SOCIEDADE 
Estamos vivendo em um momento de constantes mudanças e o futuro da digitalização bancária irá perma-
necer em crescimento e inovação acompanhando todas as mudanças do mercado e de diversos setores da 
economia. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o estudo de caso realizado, conclui-se neste artigo que a digitalização dos bancos é importante e tor-
nou-se muito eficaz para o dia a dia de todos, trazendo agilidade e comodidade. O uso dos canais digitais 
visa acelerar o processo e evitar vilas, com isso oferecem maior flexibilidade e visibilidade aos bancos 
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RESUMO 
O presente trabalho, expõe a maneira como as exigências são seguidas no setor público, de forma a exemplificar o 
trabalho dos agentes de combate a endemias da Prefeitura de Fronteira/MG, além da projeção de melhorias para esses 
funcionários, com o objetivo de demonstrar a importância da garantia da saúde e segurança no trabalho, definindo as 
NR’s específicas e necessárias para promover tais garantias. Onde são citadas as principais NR’s para a manter a saú-
de dos agentes, final é de extrema importância mantê-los em boas condições de trabalhos, visto que os ACE (Agente de 
Combate a Endemias)  tem atividades são fundamentais que são a prevenção e o controle de doenças como dengue, 
chagas, leishmaniose e malária. Os ACE de Fronteira – MG trabalham em condições no mínimo preocupantes, pois 
está sempre em situações de risco por falta de comprometimento por parte dos coordenadores com as NRs na hora de 
dar as condições básicas para desempenhar o seu trabalho. Nesse estudo de caso vemos que com um pouco mais de 
atenção as NRs é possível por esses funcionários em um ambiente seguro e saudável.  
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INTRODUÇÃO 
A segurança do trabalho é a ciência que estuda as causas dos acidentes e incidentes originados durante a 
atividade laboral do trabalhador. O seu objetivo é a prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e outras 
formas de agravo à saúde do profissional, ela atinge sua finalidade quando proporciona ao empregado e 
empregador um ambiente de trabalho seguro e saudável (BARSANO; BARBOSA, 2018). 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiarida-
de com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi 
documental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Segundo Crispim (2011), as Normas Regulamentadoras (NR’s) tem como objetivo orientar e garantir a se-
gurança do trabalho, facilitando a prevenção de riscos.  ara evitar um acidente de trabalho,   fundamental 
saber o que o causou. Essas causas são frutos de estudos que verificam de como e por que elas surgem, 
assim facilitando medidas preventivas para que isso ocorra. 
 

A IMPORTÂNCIA DAS NR’S PARA MELHORIAS DOS ACE 
O estudo de caso foi realizado para analisar e mostrar as dificuldades que os ACE (Agente de Combate a 
Endemias) apresentam na cidade de Fronteira ao desempenhar seu trabalho, pois eles trabalham em uma 
condição inferior ao ideal fazendo com que os colaboradores na maioria das vezes sintam o peso de traba-
lhar nessas condições. Por falta de EPIs (equipamentos de proteção individual), EPCs (equipamentos de 
proteção coletivos), pressão politica e psicológicas 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Levando-se em conta o que foi apresentado, a observação que se faz é que a segurança do trabalho ainda 
é muito ignorada no setor público quando comparada com a iniciativa privada. Isso ocorre devido a falta de 
empenho dos gestores a frente da Prefeitura, infelizmente os materiais comprados são em sua maioria de 
baixa qualidade e em quantidades muito menores que a necessária. Os colaboradores ficam desmotivados 
e exaustos para a execução de suas funções, isso ocorre devido a líderes de setores que na maioria das 
vezes se trata de indicações políticas e a gestão muda em um curto período de tempo, sendo assim difícil 
manter uma disciplina e controlar todos os riscos existentes no trabalho. Porém vimos nesse artigo que com 
uma administração preventiva e com total foco nas NRs é possível manter o trabalhador seguro no seu am-
biente de trabalho. 
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RESUMO 
O artigo tem como objetivo apresentar a importância da implantação de sistemas para a gestão de qualidade na indús-
tria de cosméticos, apresentando as vantagens e desvantagens da implantação do ciclo PDCA, com o objetivo de me-
lhorar a gestão dos processos, auxiliar na tomada de decisões e na redução de custos. Deste modo, a indústria pode 
focar em seu cliente, visando sempre melhorias de acordo com suas necessidades, oferecendo o que há de melhor na 
qualidade de seus produtos. Tudo a fim de alcançar uma grande variedade de detalhes para que se possa resolver o 
problema e onde já existe um resultado satisfatório se alcance a excelência. Para isso, o artigo apresenta uma pesquisa 
que foi realizada de modo informal, com líderes de controle de qualidade e do processo produtivo de uma indústria de 
cosmético na cidade de São Jose do Rio Preto. Com isso, os resultados podem ser extremamente promissores para as 
indústrias, mas infelizmente requer um investimento relativamente alto devido a implantação do próprio sistema e a 
necessidade de especialização de mão de obra, onde consequentemente esse investimento pode ser visto como gasto 
desnecessário.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de qualidade, PDCA, Cosmético. 
 

INTRODUÇÃO 
É na implantação do ciclo PDCA que se estabelecem métodos e caminhos para se encontrar resultados 
positivos e alavancar o desempenho estrutural da empresa, de modo a, abordar e resolver os definidos 
problemas. E, este ciclo pode ser aplicado em empresas de qualquer porte e dimensão, seja elas, no ramo 
dos produtos, serviços, departamentos etc. 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi do-
cumental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
De acordo com Bueno et al (2013), todo problema que se identifica e soluciona o sistema de produção sobe 
para um nível mais avançado, pois todos os problemas são vistos de modo positivo, afinal ali se tem a opor-
tunidade de melhorias para o processo, alinhamento de diretrizes de controle, é nesse momento que se 
testa a efetividade da meta planejada e a eficácia dessa nova diretriz, onde observa se a existência da efici-
ência, sendo constatada ela se tornara padronizada. 
 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA FERRAMENTA PDCA EM UMA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS 
Foi realizado uma pesquisa com lideres de produção, onde foi observado que uma grande falha para a pro-
dução é a falta de comunicação, entre os colaboradores, por isso os produtos acabam sendo produzidos de 
modo errado, a falta de cuidados com o manuseio de matérias-primas que ocasiona em produtos fora das 
conformidades estabelecidas. Com a implantação do PDCA, todos os problemas seriam solucionados, pois 
a ferramenta por ser dividida em partes, sendo elas o P(planejamento), D (execução), C (verificar), A (agir), 
permitiria a empresa visualizar onde ocorre o erro para sana-lo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o desenvolvimento desse estudo foi observado que as empresas tem grande dificuldade de desenvol-
ver e implantar métodos para otimizar seu processo de produção. Muitas vezes as pessoas acreditam que 
determinados processos de implantação têm custo muito altos e acabam optando em permanecer com pro-
cessos falhos e que desperdiçam boa parte da matéria-prima. Foi apresentado as medidas cabíveis através 
da implantação do ciclo PDCA, para otimizar e desenvolver melhores estratégias de produção e treinamen-
to, afim de obter um produto com melhor qualidade, mas infelizmente esse investimento acabou sendo visto 
como um gasto e não ocorreu a implantação, esse é um fato que ocorre na maioria das empresas. 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo descrever o cenário atual da Segurança da Informação nas Organizações por meio 
de discussões sobre o tema e apresentar propostas de melhorias para a atuação preventiva aos ataques cibernéticos 
que se originam de forma endógena e exógena. Para tanto, os objetivos específicos são trabalhados para identificar os 
principais tipos de invasões que afloram dentro e fora das organizações, mostrar como o governo atua para defender as 
organizações de crimes cibernéticos baseado nas leis em vigor e naquelas que estão em trâmite nas casas legislativas, 
apontar as ações e melhorias que as organizações devem providenciar para evitar que esses crimes ocorram em seu 
ambiente de controle. Logo se faz necessário um levantamento das principais vulnerabilidades que afetam as empresas 
e propostas para que as mesmas possam agir de forma preventiva. Utilizando a metodologia de pesquisas em livros, 
artigos e sites especializados buscou-se conhecimento sobre o tema abordado. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança da Informação; Crime Cibernético; Intranet e Internet 
 

INTRODUÇÃO 
O nosso corpo social vem notando um aumento significativo criminalidade vindo de várias maneiras, furtos, 
roubos e sequestro, diante dos avanços tecnológicos, percebe-se que os criminosos buscam sucessivas 
formas de ataques, chamados Crimes Cibernéticos (MENDES,VIERAS; 2012). A primeira impressão foi que 
a tecnologia veio para nos trazer melhores condições de segurança com todas as informações disponíveis, 
porém se mostrou ao um imensurável no mercado destinado ao anonimato e frieza que motivam práticas 
irresponsáveis, fornecendo brechas a possíveis ataques virtuais de diversas seriedades (SYDOW, 2015). 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no estudo tem como objetivo a pesquisa exploratória, que proporciona familiaridade 
com o problema. A abordagem foi através de uma pesquisa combinada, e o instrumento de coleta foi do-
cumental escrita: utilizando relatórios de pesquisa baseados em trabalho de campo auxiliares. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
Nos dias atuais é evidente o crescimento e a dependências das pessoas no acesso á internet. Já as empre-
sas instituem suas próprias Intranets, dos quais o controle de acesso e o conteúdo se tornam uma grande 
aflição e possibilitam a todos uma considerável melhoria na performance de suas atividades. Perante des-
ses cenários, as corporações acabam se tornando alvos de ameaças e diversos ataques que podem ocorrer 
de varias maneiras, com as brechas de segurança, independente se originado engano ou de proposito mas 
que em comum são capazes de comprometer o funcionamento do sistema, além de expor informações con-
fidenciais (KIM; SOLOMON, 2014).  
 

RAZÕES PARA INVESTIR NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Nos dias atuais as empresas do Brasil encontram-se acordadas se forem comparadas á outros paises,isso 
ocorre devido a falta de recursos, principalmente em empresas de pequeno e médio porte, pois segurança 
da informação não é visto como um diferencial competitivos, esses empresários investem em segurança de 
modo isolados, apenas apos sofrerem algum tipo de invasão e terem perdas, já empresas de porte maior 
investem um pouco mais, mas mesmo assim não é o suficiente para se resguardarem por completo, pois 
muitas vezes são os próprio colaboradores quem colocam as informações em risco ao acessarem suas 
diversas redes sociais, e-mails e sites não confiáveis. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho apontou que os crimes cibernéticos ocorrem com frequência na área digital o que traz 
insegurança e a situação torna-se pior quando se olha para ela apenas de modo reparativo. No Brasil hoje 
não existe uma legislação ampla para delitos informáticos, o que também acaba resultando apenas em situ-
ações corretivas, para mudar esse cenário é necessário um investimento financeiro por parte das empresas 
e que existam um interesse para que as empresas estejam sempre antenadas com as mudanças de tecno-
logia, e assim se protejam da melhor maneira possível, enquanto esperar que sejam aprovadas leis mais 
rígidas para os crimes cibernéticos.  

REFERENCIAS 
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MENDES, M. E. G.;VIEIRA, N. B. Os crimes cibernéticos no ordenamento jurídico brasileiro e a ne-
cessidade de legislação específica. 2012. Disponível em: http://www.viajus.com.br/viajus.php pagi-
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto arquitetônico de uma Estação do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) em São José do Rio Preto/SP. Foram realizadas pesquisas para 
escolha de um local que possa reduzir o tempo resposta para atendimentos de emergências, tornando-se um equipa-
mento diferenciado, considerando questões ambientais, sustentáveis e arquitetônicas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Corpo de Bombeiros, emergências, projeto arquitetônico, São José do Rio Preto. 

 

INTRODUÇÃO 
O Corpo de Bombeiro Militar é um dos equipamentos de segurança com o dever de prevenção e combate a 
incêndios, defesa civil, busca, salvamento, serviço pré-hospitalar a acidentados/emergências clinicas e so-
corros públicos em geral (CORPO DE BOMBEIROS, 2018). Atuando em controle de inundações e regate de 
vítimas de acidentes em lugares de difícil acesso, epidemias, catástrofes e incêndios (JUSBRASIL, 2013). 
Atua na fiscalização de edificações e áreas de risco (DUARTE, s. d.). Atualmente existem 4 Estações Ope-
racionais de Bombeiros em São José do Rio Preto: Estação de Bombeiros Vila União (zona norte), Estação 
de Bombeiros Alto Alegre (zona leste), Estação de Bombeiros Aeroporto (dentro do aeroporto - zona oeste), 
Estação de Bombeiros Boa Vista (área central) integrada à sede administrativa do quartel do Corpo de 
Bombeiros (SETOR DE OPERAÇÕES DO 13º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS, 2020). 
 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica, consulta a artigos e livros disponibilizados na internet, bem como, sites 
relacionados ao Corpo de Bombeiros. Estudos de Caso de obra arquitetônica.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Seção de Operações do Corpo de Bombeiros de S. J. do Rio Preto/SP, realizou estudo de tempo resposta 
(lapso de tempo entre o acionamento do Corpo de Bombeiros via telefone 193, até a chegada da viatura no 
local do sinistro), demonstrando que as ocorrências atendidas na região Sul apresentam uma média de 17 
min 38 seg de tempo resposta, média superior aos 7 minutos preconizados pelo Corpo de Bombeiros. Le-
vando em consideração as pesquisas realizadas, fica evidente que as unidades do Corpo de Bombeiros 
existentes são insuficientes para atender a demanda local e com tempo resposta reduzido.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A implantação de uma Estação do Corpo de Bombeiros na zona sul de São José do Rio Preto/SP está sen-
do proposta em razão de a única região do município que não possui este tipo de equipamento. A amplia-
ção dos serviços de bombeiros permitirá alguns benefícios à comunidade, tais como: aumentar a abrangên-
cia dos programas de educação pública nas escolas; diminuir o tempo resposta no atendimento das ocor-
rências. 
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CORPO DE BOMBEIROS. Manual de Fundamentos. 2 ed. Imprensa Oficial do Governo do Estado de São 

Paulo. São Paulo, 2018. 673 p. 

DUARTE, R. B. Os Corpos de Bombeiros Militares, a legislação militar e o poder de fiscalização nas edifica-
ções e áreas de risco. Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Disponível em: 
<https://fundabom.org.br/os-corpos-de-bombeiros-militares-a-legislacao-militar-e-o-poder-de-fiscalizacao-
nas-edificacoes-e-areas-de-risco/>. Acesso em: 24 ago. 2020.  

JUSBRASIL. A importância e a responsabilidade de nossos bombeiros. Disponível em: <https://al-
rs.jusbrasil.com.br/noticias/100599304/a-importancia-e-a-responsabilidade-de-nossos-bombeiros>. Acesso 
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RESUMO 

O número de animais abandonados é cada vez maior no município de São José do Rio Preto – SP, por conta disso 
ONGs de proteção animal vem ganhando força no município. Grande parte dessas ONGs não possuem um local com 
infraestrutura adequada para abrigarem os animais, sendo o caso da ONG Quatro Patas, que abriga mais de 300 ani-
mais domésticos abandonados nas casas de voluntários. O trabalho tem como objetivo um projeto arquitetônico de um 
Abrigo para Animais Abandonados da ONG Quatro Patas em São José do Rio Preto – SP. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Animais Domésticos. Abandono Animal. ONGs. Arquitetura. 

 

INTRODUÇÃO 
O abandono de animais é um problema que engloba o mundo todo e merece uma atenção maior de toda a 
população já que o mesmo inclui problemas relacionados à saúde humana. A proteção animal vem ganhan-
do representatividade com a criação de entidades e ONGs (Organizações não governamentais). Conforme 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), no ano de 2010 existiam cerca de 290 mil ONGS 
sendo 0,8% voltadas à proteção animal. A adoção responsável é uma condição que o dono do animal do-
méstico se compromete em assumir deveres no atendimento da necessidade física, psicológica e ambiental 
do animal, já que ele não possui responsabilidade sobre si mesmo e como citada acima é crime ambiental o 
abandono dos mesmos. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho deve-se ao fato de milhares de cães e gatos estarem em situação de abandono nas ruas. Se-
gundo associações de proteção animal, na cidade de São José do Rio Preto estima-se que cerca de 100 mil 
animais estejam em situação de rua (G1 RIO PRETO E ARAÇATUBA, 2015). A ONG Quatro Patas existe 
há 13 anos e acolhem mais de 300 cachorros e gatos vítimas de maus-tratos, abandonos, causas de aci-
dentes e doenças graves. Mais de 80 cuidadores acolhem estes animais em suas casas, cuidam e dá assis-
tência à saúde deste animal e depois os colocam para adoção. Todas as despesas são mantidas com doa-
ções. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Será feito o Abrigo para Animais Abandonados da ONG Quatro Patas, um local que busca promover o bem-
estar dos animais e do público que ali frequenta, com isso a construção e a distribuição dos espaços têm 
objetivo de dar conforto e aconchego para os usuários. O projeto será desenvolvido pensando no número 
de animais que a ONG Quatro Patas abrigam, atendendo as exigências determinadas pelos responsáveis 
pela ONG e pelo setor de saúde pública, unindo uma arquitetura esteticamente moderna e funcional. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após todo o levamento realizado, se chega à conclusão de que a construção do Abrigo para Animais Do-
mésticos Abandonados da ONG Quatro Patas em São José do Rio Preto – SP é viável, pois atualmente a 
ONG conta com diversos animais domésticos abandonados e não possuem um local apropriado e com a 
infraestrutura adequada para abrigarem esses animais, o que pode acarretar problemas para a saúde dos 
animais. 
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RESUMO 
Nos últimos anos o mundo vem passando por várias transformações, mudanças e adaptações em todos os cenários do 
nosso cotidiano. O presente trabalho tem como objetivo abordar o conceito de um escritório coworking e a implantação 
dele no município de São José Do Rio Preto no estado de São Paulo. O município apresenta poucas unidades simila-
res, sendo elas quase todas com ambientes adaptados para o uso, com isso espera-se deste edifício apresentar uma 
arquitetura flexível e dentro do conceito, pensado desde o início no dimensionamento, estrutura e mobiliário. E para este 
trabalho utilizou-se métodos para elaboração como pesquisas, bibliografias e referencias projetuais como os estudos de 
caso do Coworking Civico localizado em São Paulo e o Sinergia Cowork Palermo no Uruguai. Um dos benefícios desse 
edifício é um empreendimento de baixo custo de investimento, pelos custos serem rateados entre os usuários, com o 
conceito de incentivar a interação dessas pessoas, que atuam em diferentes áreas, concretizando os ambientes que 
estimulam novos negócios, novas ideias e impulso de criatividade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Coworking. Conceito. Objetivo. Edificio. 

 

INTRODUÇÃO 
Coworking é um novo modelo de trabalho e é um grande voluntário no crescimento de autônomos que al-
mejam um sucesso profissional na área, facilitando os caminhos que antes estavam cada vez mais inalcan-
çáveis. Com esses espaços compartilhados os profissionais trocam experiências de aperfeiçoamento, trans-
ferindo benefícios consecutivos uns aos outros. Outro ponto positivo no Coworking é a economia sustentá-
vel que beneficia a todos os participantes, também aos clientes desses profissionais, onde têm o fácil aces-
so a outros serviços distintos estando no mesmo local. 

 
METODOLOGIA 

O público alvo do projeto são jovens profissionais, estão entre 19 anos e 35 anos de idade e são principal-
mente empresários e profissionais condescendentes, que entre eles estão áreas como engenharia, arquite-
tura, jornalismo, publicidade, advocacia, vendas e diversas o qual as vendas tem o maior porcentual de 
domínio dentro do meio na pesquisa do Censo (2018). Em São José do Rio Preto o setor mais abrangente é 
o comercial, onde muitas empresas investem em vendas de produtos e serviços e cada vez mais esta área 
está se expandindo por toda a cidade levando maiores recursos para toda a população. Na cidade atual-
mente registrados, existem cerca de 9 escritórios coworkings, sendo 3 deles localizados no centro da cidade 
e todos não foram construídos para tal finalidade e sim adequados para o uso. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Em pesquisa, 90% das pessoas acreditam na importância da redução dos custos, os resultados apontam a 
satisfação das pessoas, sendo um modelo sustentável como empreendimento. Constatou que foram muitas 
as transformações nos ambientes de trabalho, economia e sociedade, entendido a necessidade da migra-
ção e da geração de valores novos na sociedade industrial para a sociedade pós-industrial. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este projeto visa levar uma visão melhorada de espaços compartilhados para os setores de serviço e co-
mercio da região, e apresentar um conceito inovador que ajude no crescimento de empresários e empresas 
que por condições menores não consigam atender a infraestrutura básica de um local de trabalho adequado 
com um preço justo e acessível.  
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RESUMO 
Olímpia apostou no turismo por ter o local dotado de águas termais, e hoje recebe cerca de 3 milhões de pessoas por 
ano. Os leitos na cidade vem crescendo anualmente, atualmente em Olímpia possui 26 mil leitos e com projeção de 45 
mil até 2029, no qual no ano de 2019, 72% dos meios de hospedagem obteve ocupação acima de 80%. De acordo com 
os relatórios coletados tendo em vista a alta taxa de ocupação e a estimativa para o crescimento dos leitos, será 
desenvolvido o projeto de um empreendimento hoteleiro. O objetivo do trabalho é elaborar um projeto arquitetônico de 
uma Pousada no Municipio de Olímpia. Como resultado, atraves de estudos e analises da localização para implantação 
do projeto e estudo do entorno, obteve-se um projeto com desenvolvimento de (planta baixa, implantação, planta de 
cobertura, cortes e fachadas) e para a pousada foi desenvolvido 20 chalés, com capacidade de 81 leitos ao total. Com 
isso foi desenvolvido o memorial descritivo especificando acabamentos e tipos estrutural do projeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Olímpia. Turismo. Parque Aquático. Pousada. 

 

INTRODUÇÃO 
O turismo se aplica na organização econômica, política e social, demonstra a capacidade de gestão e cres-
cimento do turismo no Brasil, com mobilização, empoderamento, empreendedorismo, responsabilidade so-
cial e a gestão territorial participativa no crescimento. Após 30 anos de desenvolvimento o turismo brasileiro 
obteve qualidade no planejamento, e com a tamanha extensão apresenta problemas e ainda com muitos 
pontos a melhorar (BENI, 2006). Na década de 1950 surgiu o conceito das Pousadas históricas, instaladas 
em edifícios históricos como castelos, conventos e mosteiros que estavam abandonados ou degradados e 
assim recuperados e restaurados para uso, segundo estes surgimentos a primeira pousada a ser criada no 
novo conceito foi a Pousada do Castelo em Óbidos em Portugal. 
 

METODOLOGIA 
O setor hoteleiro é a maior atividade do comércio internacional, apresenta maior destaque na economia 
mundial, o turismo tem sido constante nas últimas décadas registrando o maior crescimento no mundo. A 
cidade de Olímpia possui 30 pousadas e cada uma com suas características e serviços diferenciados. Bus-
cando um diferencial de um hotel convencional, as pousadas oferecem um local aconchegante por ter sua 
essência ligada a natureza.  Dentre estes turistas que Olímpia recebe todo ano, grande parte são famílias 
em busca de lazer e descanso, “segundo a Conventon e Visitors Bureau, quase metade dos turistas se des-
locam cerca de 450 km para conhecer o complexo turístico de Olímpia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
As pessoas viajam por diversas razões sejam elas turísticas, a negócios motivos de saúde, conhecimentos 
de novas culturas e costumes diferentes. A cidade de Olímpia vem se aperfeiçoando ainda mais do ramo do 
turismo, apresenta uma demanda alta de hospedagens aos turistas em busca de lazer e descanso que a 
cidade oferece. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com toda a realização de pesquisas feitas sobre o tema e os estudos feitos para a proposta da implantação 
de uma Pousada no município de Olímpia, pode-se constatar a capacidade de mais um estabelecimento 
hoteleiro na cidade. todos os estudos feitos foram de extrema importância para a inspiração do desenvolvi-
mento projetual e com a visita em campo pode-se notar os detalhes e técnicas para melhor desempenho. 
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Brasil.  

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA. 2020. Disponível em: 
<https://www.olimpia.sp.gov.br/>. Acesso em: 13/11/2020.  
 



 

CENTRO TERAPÊUTICO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

VERRI, Luana Ferreira. Discente do curso de Arquitetura e Urbanismo – Instituição de Ensino 
União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO). 
 

NANYA, Luciana Mayumi; Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo - Instituição de Ensino 
União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO.  
 
 

RESUMO 
A proposta deste trabalho é a elaboração de um Centro Terapêutico de Práticas Integrativas e Complementares que 
abranja em um único local os tratamentos complementares à saúde, na cidade de São José do Rio Preto - São Paulo, 
pois não há um espaço desse porte neste local. As pesquisas realizadas neste projeto incidem sobre as Práticas Inte-
grativas e Complementares que cada vez mais vem sendo procuradas, com objetivo de ser um complemento à medici-
na convencional, reconhecidas pelo Ministério da Saúde e que produzem benefícios aos pacientes visando um trata-
mento integral, enfatizando a prevenção de doenças. Essa discussão inicial busca auxiliar as escolhas projetuais que 
serão observadas ao final deste trabalho, no projeto arquitetônico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Integrativas e Complementares. Terapias. Saúde. Qualidade de vida. Medicina Tradicio-

nal. Medicina Complementar Alternativa. 
 

INTRODUÇÃO 
Medicinas Alternativas e Complementares é a forma como é denominada na literatura científica biomédica, 
porém a Organização Mundial da Saúde (OMS) denomina como Medicina Tradicional e Complementar, um 
conjunto de diferentes práticas que não pertencem a medicina convencional (SOUZA e TESSER, 2017). 
Com o crescimento da medicina moderna, a medicina alternativa poderia ter desaparecido totalmente, po-
rém o que se observa é que de fato, o uso de medicina alternativa complementar vem se tornando cada vez 
mais presente, onde cerca de dois terços da população mundial se preocupam com a saúde e procuram os 
tratamentos nas terapias alternativas (SIMÕES e CASTRO, 2017). 
O presente trabalho tem como objetivo a elaboração de um projeto arquitetônico de um Centro Terapêutico 
de Práticas Integrativas e Complementares para a cidade de São José do Rio Preto - SP 
 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica. Estudos de Caso e Estudo de Campo (visita técnica ao CREMIC em Goiâ-
nia). Elaboração de Projeto Arquitetônico completo.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), contribui para garantir qualidade, 
eficácia, eficiência e segurança no uso, e promover a racionalização das ações de saúde, estimulando 
ações inovadoras e contributivas para o desenvolvimento sustentável de comunidades. Aumentar a resolu-
bilidade do sistema com um cuidado constante, humanizado e integral à saúde, com destaque na atenção 
básica, e visa também normatizar a utilização destas práticas no SUS (BRASIL, 2020). 
Atualmente a PNPIC contempla 29 práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As pesquisas foram essenciais para a elaboração do projeto, foi possível desenvolver essa proposta arqui-
tetônica cumprindo todas as normas legais e principalmente às que dizem respeito com a parte mais huma-
na dentro da construção, atendendo espaços de consulta com opções de espaços para atividades coletivas 
ao ar livre, espaços de convivência, além de uma área externa arborizada, criando um cenário humanizado, 
com maior integração com a natureza. 
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RESUMO 
O presente trabalho consiste em desenvolver um projeto arquitetônico referente a um Edifício Multifuncional que 
atenderá as funções de serviço e comércio na cidade de São José do Rio Preto, com o intuito de promover a interação 
interpessoal, social e econômica. Para a compreensão do tema, foram realizados levantamentos fotográficos, diversos 
tipos de análises da área em questão e de referências projetuais, para enfim compor um embasamento teórico que dê 
suporte ao desenvolvimento da proposta arquitetônica do edifício multifuncional.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Edifício Multifuncional; social e econômica; proposta arquitetônica.  

 

INTRODUÇÃO 
Os edifícios multifuncionais ou os complexos de edifícios que satisfazem funções heterogêneas, são cons-
truções que abrigam mais de uma função, na mesma edificação ou na mesma área. Trazendo benefícios 
para economia, contribuindo com a integração e requalificação dos espaços urbanos. Proporcionando as 
pessoas um novo modo de morar e viver nas cidades, priorizando sempre a qualidade de vida desses habi-
tantes (DZIURA, 2009). O objetivo do trabalho é a elaboração de um projeto arquitetônico de um edifício de 
uso misto, no pavimento térreo atividades de comércio e nos demais pavimentos serviços, proposto na regi-
ão norte de São José do Rio Preto. 
 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica. Estudos de Caso e Estudo de Campo. Elaboração de programa de neces-
sidades e dimensionamento de ambientes para posterior elaboração de projeto arquitetônico.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para a criação destes edifícios verticais, conhecidos também como arranha-céus, foi fundamental o uso do 
aço estrutural e a criação do elevador. Nova York e Chicago, foram as primeiras cidades a utilizarem essas 
invenções e se tornaram símbolos da modernidade. Após o surgimento dos primeiros arranha-céus, obteve-
se mais probabilidade de edifícios com usos mistos. 
O desenvolvimento da urbanização no Brasil, também se deu através da industrialização. O país acompa-
nhou o processo de verticalização no século XX, mediante ao crescimento do setor terciário, composto pe-
las atividades de prestações de serviços e comércios no ramo da economia, foram implantados os primeiros 
edifícios multifuncionais nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro (PENA, s. d.). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As pesquisas foram essenciais para dar início a elaboração do projeto. O programa de necessidades é seto-
rizado de forma a agrupar as atividades desenvolvidas em: comércio, administrativo e prestação de servi-
ços.  
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RESUMO 
A dança, mais especificamente a dança clássica, é considerada uma profissão desde 1661. Em São José do Rio Preto, 
existem diversas instituições de ensino desta arte, porém nenhuma com o intuito e função de profissionalizar bailarinos. 
Por esse motivo, as pessoas, atualmente, precisam ir em busca dessas instituições profissionalizantes fora do mu-
nicípio, muitas vezes até mesmo fora do país. O projeto a ser desenvolvido neste trabalho visa atender esse público. 
Através do desenvolvimento de um projeto arquitetônico referente a um núcleo de formação profissional em dança clás-
sica, implantado na região central da cidade, adolescentes e jovens adultos poderão adquirir a profissão de bailarinos 
em um espaço projetado especialmente para isso, sem que estes precisem buscar tal formação fora do município.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Dança Clássica, Instituições Profissionalizantes, Núcleo de Formação.  

 

INTRODUÇÃO 
A dança é uma das expressões artísticas mais antigas que nasceu associada às práticas ritualísticas do 
homem e, com o desenvolvimento da civilização, o rito separou-se da dança. A dança era quase um instinto 
e esses acontecimentos eram registrados, por exemplo, nas paredes de cavernas em forma de desenhos, 
conhecidos como arte rupestre.  
A primeira escola técnica de dança, mais especificamente a primeira escola t cnica de Ballet Clássico foi 
fundada em 1  1, em  aris, e era conhecida como    Academie Ro ale de  anse (Academia Ro al de  an-
ça) e futuramente originou a conhecida Ópera de Paris. A partir de então, novas escolas surgiram e a dança 
se tornou mais que um passatempo: tornou-se uma profissão (MARESSE, 2018).  
 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica. Estudos de Caso e Estudo de Campo. Elaboração de programa de neces-
sidades e dimensionamento de ambientes para posterior elaboração de projeto arquitetônico.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Estudos comprovam que a utilização da dança como exercício físico, assim como outras modalidades, pode 
contribuir de maneira eficaz não apenas no aspecto físico em si, mas também no aspecto psicológico de 
quem busca uma vida mais saudável, diminuindo assim os riscos de várias doenças desencadeadas pelo 
sedentarismo afetando diretamente o bom funcionamento corporal de uma forma integrada (OLIVEIRA et 
al., 2020).  
Já no aspecto psicológico, por ser um exercício físico, ela libera a endorfina, hormônio relacionado ao pra-
zer. Quando a pessoa se envolve com a dança, é quase imediata a elevação da autoestima e a sensação 
de bem-estar. Os movimentos da atividade são um importante aliado no combate à depressão, uma pesqui-
sa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) também mostrou que a dança favorece a regeneração 
das células cerebrais (FUSCO, 2019).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As pesquisas foram essenciais para dar início a elaboração do projeto. O programa de necessidades é seto-
rizado de forma a agrupar as atividades desenvolvidas em escola de dança, anfiteatro e administração.  
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RESUMO 

Este trabalho tem como proposta a implantação de um Centro de Parto Normal no município de São José do Rio Preto 
– SP, com o propósito de oferecer um local específico e adequado para partos naturais e humanizados que evitam 
intervenções médicas abusivas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura, Parto, Humanização, CPN 

 

INTRODUÇÃO 
O hospital é o primeiro de todos os organismos dedicados a defender a vida e a saúde das pessoas, entre-
tanto, o processo de parturição nos hospitais foi mecanizado ao passar do tempo. O presente trabalho obje-
tiva a elaboração de um Centro de Parto Normal com uma arquitetura que vise à humanização e o acon-
chego no espaço da saúde, compatibilizados com a rigidez das técnicas que os equipamentos necessitam.  
 

METODOLOGIA 
Foi utilizado o método de pesquisas bibliográficas, artigos e publicações científicas para contextualizar a 
história dos partos, a importância dos partos naturais e a funcionalidade dos Centros de Parto Normal.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A prática do atendimento obstétrico tem se tornado um processo mecânico onde os responsáveis buscam 
acelerar o trabalho do parto, visando liberar mais números de leitos para novas gestantes. O parto hospita-
lar dever ser seguro, proporcionando as mulheres os benefícios da ciência ao passo que estimula o exercí-
cio da cidadania e da humanização no processo de parturição, aliás, esse processo deverá, fundamental-
mente, resgatar a autonomia da mulher na hora do parto.  
Em 2011, foi criado no Brasil um programa do Ministério da Saúde chamado Programa Rede Cegonha, 
visando à assistência humanizada e qualificada na área obstétrica e infantil. Juntamente com o programa, 
surgem os Centros de Parto Normal, responsáveis pelo primeiro passo para a transformação do processo 
de parturição existente no sistema de saúde dominante nas instituições. Os CPN são unidades de acolhi-
mento ao parto normal, fixados fora do centro cirúrgico obstétrico, que aplicam práticas recomendadas, mas 
que se diferenciam dos serviços tradicionais de obstetrícia. Objetivam o direito à privacidade e à dignidade 
da mulher nesse momento, tratando-a como protagonista, através de um trabalho ativo e participativo da 
mesma. Além disso, os CPN proporcionam um local semelhante ao seu ambiente familiar, ao mesmo tempo 
em que garante e oferece recursos tecnológicos apropriados para o processo de parturição.  
Grandes modificações deverão ser feitas na qualidade e na humanização da assistência ao parto nas ma-
ternidades brasileiras. Essas mudanças incluem desde a “adequação da estrutura física e equipamentos 
dos hospitais, até uma mudança de postura/atitude dos profissionais de saúde e das gestantes”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho teve como objetivo buscar a melhor qualidade em atendimento para a gestante e seu 
bebê, afastando a visão hospitalar atual. O projeto do CPN protagoniza e empodera a mulher através de um 
projeto arquitetônico humanizado e atrativo, buscando assim, incentivar mulheres a quererem ter seus filhos 
de forma natural, porém com a confiança e o apoio de ter uma equipe profissional ao seu lado. 
.  
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RESUMO 
A Política Nacional para população em situação de rua tem entres os princípios o respeito à dignidade da pessoa hu-
mana, o direito a convivência familiar comunitária e valorização da cidadania, cabendo desencadear diretrizes e pro-
gramas para esfera municipal e estadual para promover serviços de proteção social para integração do indivíduo a 
sociedade.  A maioria dos problemas que os moradores em situação de rua vêm enfrentado em São José do Rio Preto 
é a desigualdade social, com a crise econômica provocada pela pandemia do Coronavírus, muitos dos novos moradores 
de rua são pessoas que vieram de outras cidades. Com toda essa problemática a função dos Albergue Noturno é abri-
gar os moradores em situação de rua, pessoas carentes que necessita de um abrigo momentâneo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Morador em situação de rua, desigualdade, acolhimento e dignidade. 

 

INTRODUÇÃO 
Uns dos principais fatores para se tornar um morador de rua é a falta de vinculo familiar, morte de um pa-
rente, drogas, desemprego, alcoolismo e doença mental. E essa problemática alavancou o intenso processo 
de exclusão social, onde moradores em situação de rua, não tem a ocupação de um solo urbano, mas que 
se constitui como necessário ao modo de produção capitalista que exige um exército industrial de reservas, 
para sua legitimação (FRANCISCO, 2020). 

 
METODOLOGIA 

O plano de trabalho para o desenvolvimento desta pesquisa consiste em seis etapas, conforme descritas a 
seguir: Revisão da Literatura; Estudos de Caso; Pesquisa de Campo; Proposta projetual; Resultados: Elabo-
ração de Projeto Arquitetônico e Considerações Finais. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Por meio da Pesquisa Nacional sobre a População em situação de rua, realizada em 2017 e 2018, com 
31.922 brasileiros entrevistados, foi possível  (re)conhecer a PSR, a partir do levantamento de um perfil 
dessa população, levando em consideração as questões de gênero de idade, a questão étnica, socioeco-
nômica, escolaridade, motivos que impulsionaram a pessoa a viver na rua, sua trajetória de vida dentre 
outros (BRASIL, 2018). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se ressaltar que morador em situação de rua não somente precisa de um espaço de acolhimento, mas 
sim um espaço que atribui atender suas necessidades básicas como: higiene, alimentação, trabalhos e ati-
vidades para ser incluídos a sociedade, dado a oportunidade de recomeçar. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem objetivo de elaborar um projeto arquitetônico de um complexo gastronômico, que abrigará uma 
escola de gastronomia, um mercado e uma praça de alimentação com restaurantes. Este complexo disponibiliza aos 
moradores da cidade de São José do Rio Preto e região um ambiente voltado a atividades gastronômica devidamente 
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 um dos mais de duzentos festivais de gastronomia que 
ocorrem em todo ano espalhados pelo Brasil é cada vez maior. Os gastos com alimentação 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 

Revisão da literatura através de pesquisas em livros e sites autênticos, analises referenciais de projetos 
arquitetônicos de complexos gastronômicos que tenham boas soluções arquitetônicas, um estudo de campo 
no complexo gastronômico Eataly que está localizado na cidade de São Paulo – SP. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Desde o surgimento do restaurante, o mesmo segue adaptando sua funcionalidade de acordo com as ne-
cessidades e alterações que a sociedade passava (FERREIRA, 2016). 
A cidade de São José do Rio Preto, cidade de médio porte, recebe um grande número de pessoas ligadas 
ao turismo de negócios, sendo assim há uma vasta rede hoteleira para hospedagem dos visitantes e vários 
restaurantes, food trucks e mercados para atender a demanda, porém, a existência de um complexo gastro-
nômico que englobe restaurantes, comércio de alimentos e cursos de gastronomia irá atrair ainda mais visi-
tantes e até residentes para a cidade, fortalecendo a cultura e incentivo ao crescimento econômico regional. 
 

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 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma visão cultural e turística para o Cemitério dos Esquecidos na 
cidade de Sales -S , cidade autodenominada como “Terra do Sol”. O local   um patrimônio histórico da cidade e vem 
sendo muito frequentado pelos turistas que visitam a cidade para desfrutar das praias de água doce. Frente a essa 
constatação, a proposta de intervenção consiste em requalificar os pontos existentes deteriorados e em mal estado de 
conservação e também, torna-se necessária a viabilização de um edifício que proporcione um uso mais ativo e duradou-
ro, possibilitando ao visitante estar cada vez mais participativo com a origem do local, história e a cultura da cidade de 
Sales através de um Templo Ecumênico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cemitério dos Esquecidos. Patrimônio Histórico. Templo Ecumênico. 

 

INTRODUÇÃO 
Os cemitérios podem ser considerados como patrimônio histórico cultural, uma vez que o resto mortal da 
pessoa sepultada possui também uma memória coletiva, que vai sendo esquecida ao longo dos anos pelos 
vivos. Toda pessoa possui uma importância histórica, já que ela faz parte da sociedade e a mesma está em 
constante evolução (CARRASCO e NAPPI, 2009). 
A cidade de Sales – SP, é um município com aproximadamente 5 mil habitantes, localizado numa área com 
remanescentes de vegetação nativa, a cidade possui três praias municipais formado pelo rio tietê. e tem 
permitido a descoberta de uma nova ferramenta para o desenvolvimento econômico: O turismo.  
Além das praias, um destino que vem sendo explorado pelos turistas devido a sua importância histórica é o 
Cemitério dos Esquecidos, localizado dentro das matas às margens do Rio Cervinho, onde estão enterrados 
corpos de índios e brancos que viveram no final do século XIX e início do século XX. Construído pelos ín-
dios guaranis (AMÊNDOLA, 2007). 
 

METODOLOGIA 
Método de revisão bibliográfica. Estudos de Caso e Estudo de Campo (visita técnica ao Cemitério dos Es-
quecidos em Sales-SP). Elaboração de Projeto Arquitetônico completo.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A Arquitetura para Homenagear os Mortos, apresentando o contexto histórico e os monumentos arquitetôni-
cos construídos para homenagear pessoas queridas; em seguida apresenta o tópico Turismo nos Cemité-
rios, cujo texto apresenta o turismo em suas várias formas, com ênfase ao turismo nos cemitérios. Para 
completar o tópico O Cemitério dos Esquecidos, apresenta o histórico que originou o local, bem como se 
tornou um espaço de turismo como surge a possibilidade de o lugar tornar-se patrimônio cultural.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O projeto busca enfatizar a funcionalidade e conforto, com espaços multifuncionais adequados para atender 
as necessidades da população em geral. Além de levar em consideração a acessibilidade e a integração 
com a natureza, podendo através disso, propiciar equilíbrio e acalanto àqueles que precisam de um momen-
to de paz e tranquilidade. Por fim, observa-se que, todo levantamento teórico é de suma importância, pois 
fortalece e traz subsídios para o projeto de Trabalho Final de Graduação. 
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RESUMO 
A síndrome de Rett é uma mutação no cromossomo X (MECP2) que acomete a cada 10.000 meninas, seus sintomas 
podem ser apresentados de 6 a 18 meses de vida. Os casos que acontece em famílias não contém histórico por ser 
uma mutação na formação do gene. Os quadros clínicos mais apresentados da síndrome passam por estágios como: 
estagnação precoce, rapidamente destrutivo, pseudo-estacionário e deterioração motora tardia. A síndrome em suas 
variantes é mais leve do que apresentados em sua forma clássica, por ser uma mutação do cromossomo X existem 
variantes atípicas na síndrome como por exemplo, congênita, forma frustrada, linguagem preservada, regressão tardia e 
outras variantes. Uma das intervenções mais usadas por pacientes com a síndrome é a fisioterapia para a melhoria na 
postura corporal, na marcha, deformidades musculoesqueléticas e a respiração. A apraxia motora e manual caracteriza 
a síndrome.  

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Rett, quadros clínicos, mutação e cromossomo X.  
 

INTRODUÇÃO 
O gene MECP2 codifica as proteínas presentes nos neurônios. Estas proteínas bloqueiam certos genes, 
sendo conhecidas como proteínas silenciadoras. Com uma mutação a proteína codificada pelo MECP2 
sofre anomalias com impacto neurológico significativo (VARELLA, 2006). A utilização de medicamentos e 
as intervenções melhoram a qualidade de vida. Em consequência da síndrome a paciente torna-se total-
mente dependente, sendo que na terapia é trabalhada toda essa regressão para melhora do quadro evoluti-
vo da paciente (CRESPO, 2015).  
 

METODOLOGIA 
Revisão de fontes da bioética, biodireito, ciências biológicas e das ciências da saúde, utilizando-se pesqui-
sas de livros e artigos pela plataforma Google acadêmico. 
 

DISCUSSÕES 
Alguns autores realizaram pesquisas em pacientes em que foram descobertas mutações pontuais; estas 
mutações pontuais por sua vez são caracterizadas por determinarem um início prematuro da doença (LOU-
RENÇO, 2011). O mau funcionamento da respiração é sintoma característico da doença, a maior parte dos 
casos apresentam períodos irregulares de intensa hiperventilação, interrompidos por alterações respiratórias 
ou apneia (PAZZETO, 2013).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A síndrome de rett é uma doença severa por determinar diversos sintomas precoces no paciente e princi-
palmente por não haver cura até o momento, apesar dos estudos realizados. O conhecimento sobre a sín-
drome e os métodos para amenizar seus sintomas, podem definir uma melhora na qualidade de vida dos 
pacientes. 
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VIRTÓPSIA: TÉCNICAS DE AUTÓPSIA VIRTUAL ULTILIZANDO METODOS DE IMAGEM 
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RESUMO 
Para  evitar o acometimento do corpo, a virtópsia é um procedimento que ajuda a facilitar a descobertas de causa mortis 
dos indivíduos, utilizando técnicas de imagem, efetuando com muita rapidez e sem o desgaste do cadáver .Portanto é 
um exame que vem crescendo e ganhando seu espaço dentro da medicina legal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Virtópsia, necropsia, tomografia e ressonância 

 

INTRODUÇÃO 
Na tentativa de substituir a autopsia com o acometimento do cadáver por um sistema proeminente virtual, a 
virtópsia, é um procedimento que tem sido utilizado,para facilitar a descoberta de causas mortis dos indiví-
duos(RODRIGUES,2013). O presente trabalho tem como objetivo demonstrar as vantagens e desvantagens 
das técnicas de imagem utilizadas como complementação da necropsia. 

 
METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura sobre a virtópsia e o uso de novas tecnologias para auxiliar 
na necropsia e patologia forense. O levantamento bibliográfico foi realizado a partir da base de dados Pub-
Med, Scielo e Google Acadêmico. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

As autópsias convencionais são invasivas, porém com a descoberta da autópsia virtual, não há necessidade 
do acometimento do corpo. Logo, isso é especialmente útil para algumas religiões que não permitem a muti-
lação post-mortem. Mesmo com algumas desvantagens apresentadas, como limitações de algumas causas 
de morte, é importante considerar que as técnicas de imagens são amplamente utilizadas na forense hoje 
em dia e oferecem facilidades de reconstrução digital facial e de todo o corpo, esse processo pode ajudar 
os profissionais que executam a técnica a identificar com mais clareza um corpo estranho ou a causa da 
morte do indivíduo. Sendo assim, sabe-se que a virtópsia utiliza técnicas da radiologia, principalmente To-
mografia computadorizada (TC) e Ressonância magnética (RM) para obter resultados com mais precisão, 
rapidez e sem o desgaste do cadáver, podendo respeitar as questões ético-religiosas que não aprovam o 
acometimento do corpo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A virtópsia visualiza partes anatômicas que a necropsia não executa (ar e o gás) sem perder evidencias e 
não acometendo o corpo da vítima, além de ser muito mais rápido e preciso do que o método convencional. 
Portanto, a virtópsia ainda é um exame utilizado como auxilio da autópsia convencional, porem vem cres-
cendo a cada dia e se infiltrando nas necessidades da medicina legal. 

  
REFERÊNCIAS 

RODRIGUES, Barbara Garcia. Virtopsia uma descoberta uma ferramenta.Brazil Document,São Paulo, 
2013. Disponível em: <https://document.onl/documents/titulo-virtopsia-uma-descoberta-e-uma-conic-virtual-
ou-seja-a-elaboracao.html>.Acesso em: 30 de ago de 2020 
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RESUMO 
No ano de 2019 a população mundial foi atingida por um novo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2 e causador da 
doença COVID-19. O vírus é transmitido principalmente através de gotículas e aerossóis, portanto é de suma importân-
cia a constante higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool gel 70%, etiqueta respiratória e o uso de másca-
ras.  
  
PALAVRAS-CHAVE: “Coronavírus”, “COVI -19”, “Máscara”, “Vias A reas”.  
  

INTRODUÇÃO 
Em dezembro de 2019, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China identificou um surto 
de doença respiratória e distinguiu-se como um novo Coronavírus denominado SARS-CoV-2, causador de 
da COVID-19. Constatou-se que o vírus é altamente transmissível principalmente por gotículas e aerossóis, 
tendo grande afinidade com a nasofaringe, e também através de fômites.   
O presente trabalho teve como objetivo intensificar a importância do uso de máscaras para evitar a conta-
minação por SARS-CoV-2, além de demonstrar a eficácia e proteção oferecida pelas mesmas.  

  
METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura sobre a importância da proteção das vias aéreas através 
do uso de máscaras na prevenção da COVID-19. O levantamento bibliográfico foi feito a partir das bases 
PubMed, Google Acadêmico e SciELO, sem data específica.  
  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O vírus SARS-CoV-2 se acopla às células humanas utilizando o modelo chave-fechadura, onde a Proteína 
S, presente nas espículas (Spikes),   a “chave” e a proteína ACE2, altamente expressa na região bucal,   a 
“fechadura”.  e forma geral, o vírus   transmitido pelo ar, carregados por aerossóis e por gotas de spra , 
que quando inspirados, são capazes de chegar até os alvéolos pulmonares, ou ficarem presas no espaço 
nasofaríngeo, traqueia e grandes brônquios. Considerando que o SARS-CoV-2 é transmitido principalmente 
através das vias aéreas, é de suma importância o uso de máscaras para proteção individual. Este estudo 
analisou 3 tipos de máscaras sendo máscaras feitas em casa, cirúrgicas e FFP2 (ou N95), e foi possível 
observar que a máscara que oferece maior proteção, tanto ao indivíduo quanto aos outros, é a N95 por con-
ta do seu filtro de partículas que é capaz de reter até 99% das gotículas do exterior para o interior da más-
cara.  Além do uso de máscaras, é fundamental que todos os indivíduos sigam as recomendações da OMS 
quanto à higienização constante das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel 70%, etiqueta respiratória, 
identificação e isolamento respiratório de indivíduos infectados.  

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível concluir que o uso de máscaras não apenas protege indivíduos saudáveis, mas também reduz 
a infectividade de sintomáticos e assintomáticos. É esperado que o uso das máscaras influencie no compor-
tamento populacional, aumentando a conscientização sobre a infecção e estimulando comportamentos pre-
ventivos adicionais.   
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RESUMO 
Por meio de metodologia de grupos focais foi discutida a relação agente-serviço-população, identificando aspectos 
epidemiológicos que refletem a dificuldade de atuação dos agentes de controle de vetores e comunitários de saúde no 
Programa de Controle do Dengue e na adesão da população.  
 
PALAVRAS CHAVE: Epidemiologia, dengue, medidas de prevenção, promoção à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A dengue é uma arbovirose que é propagada pela picada do mosquito Aedes aegypti, tornando se um pro-
blema de saúde publica no Brasil. Pode-se manifestar tanto na forma clássica como hemorrágica. O vírus 
apresenta quatro tipos presentes no Brasil: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 (MARTINEZ-TORRES 1990). 
São José do Rio preto bateu novo recorde em 2019, não muito diferente do país com 32.930 registros con-
firmados de dengue. Em 2015 a cidade registrou mais de 20 mil casos de dengue confirmados. O crescente 
número de casos na população de São José do Rio Preto pode representar as dificuldades relacionadas às 
ações de vigilância epidemiológica nos níveis de infestação dos vetores e na consequente disseminação do 
vírus na população. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo epidemiológico, realizado com dados secundários referentes ao período de 2005 a 
2019. Os dados foram obtidos pela Secretaria Municipal de Saúde, órgão gestor das ações de saúde no 
âmbito do Município de São José do Rio Preto. Informações relacionadas à média mensal de temperatura e 
precipitação pluviométrica foram fornecidas pelo Climatempo. As estimativas populacionais empregadas 
como denominadores para o cálculo do coeficiente de incidência da doença foram colhidas pelo IBGE, dis-
ponibilizadas pelo Departamento de Informática e Informação do Sistema Único de Saúde (Datasus). 
 

 DISCUSSÕES 
Observa-se que a população considera o controle e prevenção da dengue um serviço de menor importân-
cia, o que compromete e desacredita a atuação do agente. As dificuldades de adesão às medidas preventi-
vas redundam em recusa e estão disseminadas pelo território independente do estrato social dos bairros. 
Essa associação deixa transparecer o diálogo entre os diferentes estratos sociais e o Estado e interfere na 
atitude dispensada pelo morador ao agente. Segundo dados da secretaria municipal de saúde em dezem-
bro de 2019 foram mais de 95 casos confirmados. Ocorreram 19 mortes pela doença transmitida pelo Aedes 
aegypti, todos os óbitos foram registrados entre janeiro e maio, com 1,2 mil pacientes internados e monito-
rados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente a principal forma de prevenção é o combate aos mosquitos vetor o Aedes Egipyti e a elimi-
nação dos criadouros. As dificuldades na adesão populacional às medidas preventivas determinam o regis-
tro crescente do número de casos no município. O controle epidemiológico depende da gestão pública para 
o estimulo à estruturação de políticas de saúde pública efetivas para o saneamento básico e da conscienti-
zação de toda população. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo mostrar como é realizado o diagnóstico por Ressonância Magnética da Epilepsia 
do Lobo Temporal Mesial. Realizou-se uma revisão de literatura e os dados foram interpretados pelo método qualitativo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Esclerose; Epilepsia; Ressonância Magnética 
 

INTRODUÇÃO 
A Epilepsia do Lobo Temporal ELT pode ser considerada uma doença neurológica comum que afeta apro- 
ximadamente 10% da população mundial. Indivíduos com ELT possuem interferências nas áreas da lin-
gua- gem, memória e processamento emocional. Isso ocorre, pois este tipo de epilepsia que se origina nos 
lobos temporais do cérebro. 
 

METODOLOGIA 
A coleta de dados foi realizada através a partir do levantamento de dados online indexado na PubMed (Pú- 
blico/editora MEDLINE), do Google Acadêmico e da SciELO (Scientific Electronic Library Online). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Esclerose mesial temporal deriva da perda neuronal, observada na avaliação de neuroimagem da Resso- 
nância Magnética Nuclear, e pode ter causas que se associam a convulsões provocadas na infância, o que 
pode levar a uma atrofia da amígdala e da região hipocampal. A epilepsia do lobo temporal é a forma mais 
comum de epilepsia focal refratária ao tratamento médico (entre 20-30% dos casos) (GARCIA et al., 2017). 
Estima-se que até 70% dos pacientes com epilepsia do lobo temporal têm uma alteração morfológica do 
hipocampo, esclerose mesial do hipocampo, também chamada de esclerose mesial temporal, caracterizada 
por perda de neurônios e gliose (BUONOCORE; MADDOCK, 2015). 
A Ressonância Magnética Nuclear vem auxiliando de forma significa no estudo da Epilepsia do Lobo Tem- 
poral Mesial, pois através desta técnica de neuroimagem, podem-se identificar alterações patológicas que 
determinam a Esclerose Hipocampal (ANDRADE, 2003). As imagens estruturais de ressonância magnética 
têm sido amplamente utilizadas para a avaliação da epilepsia, tanto nos casos de doença do lobo temporal 
quanto nas afecções extratemporais. (GARCIA et al., 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A ressonância magnética permite o estudo da anatomia e fisiologia do cérebro, alterando o mecanismo de 
aquisição de imagens e os parâmetros de pós-processamento. A aquisição volumétrica de cortes finos con- 
tíguos e a espectroscopia são apenas duas das novas técnicas oferecidas pela ressonância magnética para 
identificar lesões cerebrais envolvidas pela epilepsia mesial do lobo temporal com esclerose no hipocampo. 
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RESUMO 
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa de origem bacteriana, sendo causada pelo Mycobacterium tuberculosis, 
ou Bacilo de Koch (BK) em homenagem ao descobridor Robert Koch. Atualmente, se trabalha com três técnicas labora-
toriais de diagnósticos, sendo a baciloscopia, cultura do escarro e metodologias moleculares.Em virtude de dificuldades 
nos testes convencionais para o diagnóstico da Tuberculose e a exacerbação no número de casos a Organização Mun-
dial de Saúde em 2010, recomendou-se o uso da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real, através do 
sistema GeneXpert, para complementar seu diagnóstico  
  
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose, PCR em Tempo Real, GeneXpert, Teste Rápido. 

  
INTRODUÇÃO 

A tuberculose é uma das doenças que mais causa óbitos no Brasil, sendo cerca de 73.864 mil em 2019, 
além de estar entre as dez causas de mortes pelo mundo. Atualmente, se trabalha com três técnicas labora-
toriais de diagnósticos, sendo a baciloscopia, cultura do escarro e metodologias moleculares. A baciloscopia 
é feita quando o paciente chega ao consultório com queixas de dificuldades respiratórias, como tosse e 
expectoração que duram mais de três semanas e exames de radiografia de tórax alterados ou que teve 
contato com pessoas bacilíferas. A cultura é realizada quando a baciloscopia é negativa, mas o paciente 
apresenta sintomas para tuberculose, sendo considerada o padrão ouro no diagnóstico, mas por demandar 
de muito tempo cerca de 40 dias para se ter um resultado e também pela sensibilidade da baciloscopia ser 
baixa  sendo preciso ter no mínimo 5 mil a 10mil bacilos/ml de amostra para o resultado ser positivo, a Or-
ganização Mundial de Saúde em 2010, recomendou o uso da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em 
tempo real, através do sistema GeneXpert, para complementar seu diagnóstico.(SILVA, et al. 2019).  

  
METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado através de revisão de artigos científicos, presentes no Google Acadêmico, Sci-
ELO, sites com conteúdos relacionados a saúde e também através de fontes do Ministério da Saúde   
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O método de PCR através do sistema GeneXpert foi aprovado no Brasil e incorporado no Sistema Único de 
Saúde (SUS) em 2013. A PCR consiste em um método molecular que permite a amplificação e detecção de 
uma sequência alvo do material genético e quantificação de fragmentos de DNA que foram gerados em 
todos os ciclos em até duas horas. Por apresentar uma alta sensibilidade, está sendo, portanto, utilizada 
para detectar a sequência do DNA alvo da Mycobacterium tuberculosis, através do sistema GeneXpert, 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde que é um teste rápido molecular para tuberculose, co-
nhecido como TRM-TB ou Xpert MTB/RIF. (SILVA, et al. 2019). 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta técnica obteve-se diagnóstico e tratamento mais rápidos, diminuindo o tempo e o risco de trans-
missão, além de as medicações serem especificas, pois este método também tem a capacidade de mostrar 
se o Mycobacterium tuberculosis é resistente a rifampicina, que é o principal marcador para multidrogarresi-
tência. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2013). 
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RESUMO 
A trombofilia hereditária é proveniente de deficiências e alterações congênitas, e, seu potencial trombogênico é subs-
tancialmente elevado quando exposta a situações que potencializem seus fatores de risco, sobretudo, destaca-se o 
período gestacional, onde as vias de coagulação e fibrinólise encontram-se alteradas. Atualmente tem crescido o inte-
resse em correlacionar trombofilia hereditária com riscos de intercorrências e complicações obstétricas. Concluiu-se que 
esta patologia apresenta diferentes etiologias e seu rastreamento e diagnóstico são necessários para o seguimento 
gestacional seguro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Trombofilia Hereditária; tromboses; gestação; complicações obstétricas. 

 

INTRODUÇÃO 
Trombofilia é o nome dado à predisposição para o desenvolvimento de trombose, e pode ser de origem 
hereditária ou adquirida ao longo da vida. A ocorrência de eventos tromboembólicos durante a gravidez se 
torna mais propício, isso decorre das alterações fisiológicas que ocorrem durante este período, e em grávi-
das trombofílicas os riscos se elevam devido a potencialização dos fatores congênitos já existentes (FI-
GUEIRÓ FILHO et al., 2012). A trombofilia hereditária se relaciona com diversas complicações obstétricas, 
se tornando uma das principais causas de morte fetal e materna. Para maior elucidação sobre esta patolo-
gia este estudo se faz necessário, implicando sua etiologia, fatores de risco e sua terapêutica.  
 

METODOLOGIA 
Este estudo refere-se à pesquisas bibliográficas realizadas a partir das bases de dados do PUBMED e SCI-
ELO, abrangendo artigos científicos relacionados a esta problemática. 
 

DISCUSSÕES 
A gravidez por si só induz um estado de hipercoagulabilidade e fibrinólise, com o intuito da proteção mater-
na contra hemorragias durante o parto. Contudo, mulheres trombofílicas apresentam um risco para o de-
senvolvimento de tromboses até 50% maior do que mulheres normais, devido os fatores congênitos como 
deficiência de Proteína C e S, fator V de Leiden, deficiência de protrombina, entre outros, serem potenciali-
zados durante este período. Abortos de repetição, descolamento da placenta, retardamento de crescimento 
fetal e parto prematuro são algumas das intercorrências que podem ocorrer em gestantes portadoras de 
trombofilia. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O rastreio para trombofilia é dificultoso, pois os testes não são feitos a partir do início do pré-natal, apenas 
sendo solicitados após várias intercorrências. Atualmente, intervenções antitrombóticas para o tratamento 
de trombofilias são utilizadas, e o principal ativo é a heparina de baixo peso molecular. Este medicamento 
tem como objetivo a prevenção de acidentes e complicações obstétricas, sendo seu uso de fundamental 
importância para o seguimento seguro da gravidez, sobretudo, mantendo a integridade da saúde materna e 
fetal. 
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RESUMO 
Anemia falciforme é uma doença genética hereditária, causada por uma alteração da hemoglobina, molécula que trans-
porta o oxigênio no sangue, esse quadro induz o paciente a uma expectativa de vida reduzida pela alta mortalidade 
precoce. O transplante de células tronco hematopoéticas tem se mostrado uma alternativa promissora no tratamento, 
com objetivo restabelecer a hematopoese, uma vez que a substituição de medula óssea doente pela medula uma sau-
dável, elimina ou diminui as obstruções vasculares provocadas pelas hemácias falcizadas e a lesão crônica recorrente 
do endotélio vascular, o que contribui para maior expectativa e a qualidade de vida ao paciente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Anemia falciforme; transplante; células tronco hematopoéticas. 

 

INTRODUÇÃO 
Anemia falciforme é uma doença genética hereditária, causada por uma alteração da molécula de hemoglo-
bina, que acaba formando um cristal dentro do glóbulo vermelho, este normalmente tem a forma de um 
disco bicôncavo e passa a apresentar-se sob a forma de uma foice (DINIZ 2009). Esse quadro leva o paci-
ente a uma expectativa de vida reduzida pela mortalidade precoce, uma vez que as hemácias falcizadas 
podem causar a obstrução do fluxo sanguíneo com graves consequências. Alguns casos podem ser contro-
lados com tratamento medicamentoso, em outros casos, as transfusões de sangue são indicadas, porém, 
não sendo totalmente eficaz em todos os casos. Dessa maneira, o transplante de células troncos hemato-
poéticas pode ser indicado, com o objetivo de aumentar a expectativa e a qualidade de vida do paciente.  O 
objetivo desse trabalho foi elucidar a importância do transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH) 
na melhora da expectativa e qualidade de vida dos portadores de anemia falciforme. 
 

METODOLOGIA 
Trata- se de um estudo realizado com base em pesquisas bibliográficas acerca do assunto através das ba-
ses de dados do Ministério da Saúde, artigos científicos e de livros referentes ao assunto. 
 

DISCUSSÕES 
O tratamento de pacientes com a anemia falciforme vai depender muito da gravidade, pois em casos com 
um grau de menor complexidade consegue-se realizar o tratamento e controlar a doença com medicação, já 
em casos de maior gravidade pode-se necessitar de transfusões de sangue ou de TCTH. O TCTH tem se 
mostrado promissor devido a substituição da medula óssea doente por outra saudável, tendo se mostrado, 
este tratamento, bastante eficaz, principalmente por impedir que o paciente receba sobrecarga de ferro no 
sangue que é uma das consequências das transfusões crônicas. Algumas pesquisas demonstraram a eficá-
cia do TCTH, uma delas na França mostrou que, de 54 transplantes realizados, 53 foram bem-sucedidos, 
havendo rejeição em apenas um dos pacientes transplantados, outra ainda, realizada no período de 2010 a 
2016, concluiu que, de 9 pacientes transplantados, 7 alcançaram um excelente controle com eliminação de 
complicações após o transplante. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com a bibliografia pesquisada, o TCTH tem se mostrado eficaz no controle e eliminação das 
complicações causadas pelas obstruções vasculares na anemia falciforme, podendo melhorar a expectativa 
e a qualidade de vida dos pacientes. 
 

REFERÊNCIAS 
BRASIL, Ministério da Saúde. Instituto Nacional José Alencar Gomes da Silva (INCA). Tópicos em Trans-
plante de Células-Tronco Hematopoiéticas. Rio de Janeiro, 2012.      
DINIZ, D. et al. Prevalência do traço e da anemia falciforme em recém-nascidos do Distrito Federal, 
Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(1), 188-194, 2009. 
HELMAN, R. Transplante de medula óssea em anemia falciforme. Palestra do XX Congresso da Socie-
dade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, 6 de junho,2017.Disponível em: 
<https://youtu.be/tBeFXIAb6wU > Acesso em: 1 outubro 2020. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS CONTABEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANEJAMNTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

COLOMBARI, Amanda Chessa. Discente do curso de Ciências Contábeis - UNILAGO 
 
SOUZA, Ermerson Rogério. Docente do Curso de Ciências Contábeis - UNILAGO 
 
 

RESUMO 
Esta pesquisa abordará a Gestão Tributária, que se refere um processo de gerenciamento dos aspectos tributários de 
uma determinada empresa, com a finalidade de combinação e planejamento, tendo em vista um controle das operações 
que tenham relação direta com tributos. Funcionalmente, a gestão atua sobre o departamento de impostos de uma 
respectiva empresa. É uma das preocupações que todos os municípios devem apresentar, já que os tributos são de 
fundamental importância para que possam desenvolver seus objetivos e possibilitar melhor qualidade de vida a popula-
ção e ainda buscar formas de desenvolvimento para o município. Evidentemente, o Município possui condições de in-
vestir em recursos humanos com contratação de pessoal, capacitação e treinamento para melhora do desempenho 
laboral, investir em recursos materiais e tecnológicos e na inteligência de gestão e metodologia, sem dúvida, os obstá-
culos tornam-se mais fáceis de serem deslocado. 

PALAVRAS-CHAVE: Arrecadação. Planejamento Tributário. Contabilidade 

 

INTRODUÇÃO 
Os impostos municipais são construídos a partir de diferentes receitas, algumas próprias, sendo: IPTU, IS-
SQN, ITBI, COSIP e assim por diante, e outras que advém de transferências da união e dos estados. Esses 
recursos os utilizados pela gestão para desenvolver as inúmeras atividades necessárias dentro do municí-
pio. 
 

METODOLOGIA 
Foram coletadas informações em canais, fóruns e artigos abondando o tema principal de estudo. Com base 
neste trabalho podemos compreender as leis e suas exigências que incidem sobre o planejamento tributá-
rio, é uma preocupação que todos os municípios devem apresentar, já que os tributos são de fundamental 
importância para que possam desenvolver seus objetivos e possibilitar melhor qualidade de vida a popula-
ção e ainda buscar formas de desenvolvimento para o município. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A proposta de Ribeiro (2011, p.01) para que o município consiga melhorar o processo de arrecadação pró-
pria   “estruturar-se, aprimorar o desempenho visando ganhar agilidade e reduzir os custos financeiros e 
sociais em decorrência das potenciais perdas por fraudes, sonegação, inadimplência e elisão fiscal”. Ou 
seja, logicamente, os municípios terão gastos nesse processo de arrecadação, monitoramento, cobrança de 
tributos e fidelização, mas precisam buscar formas de minimizar esses custos para que o recolhimento tribu-
tário seja maximizado. Segundo Oliveira (2013) atualmente o contador deve estar atento e obedecer às 
normas de contabilidade e também as normas da legislação tributária, para a correta apuração da situação 
econômica da empresa. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho teve como objetivo estudar a importância do planejamento tributário direcionando para 
os impostos municipais. A alta carga tributária, que vem causando sérios problemas às empresas, tornou-se 
o elemento crítico e mais custoso para as organizações, levando, até mesmo, algumas empresas à falência 
e fazendo com que outras se tornassem obrigadas a tomar medidas drásticas em sua gestão para melhor 
administração dos seus onerosos custos tributária. É importante efetuar um estudo e uma análise sobre 
quais os sistemas de tributação municipais, qual é o mais eficaz para sua necessidade e o que a empresa 
pode fazer, respeitando a legitimidade da lei, para diminuir seus custos com tributos, mantendo seu cresci-
mento e continuidade empresarial. 
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RESUMO 
O tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte estabelecido na Constitui-
ção Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 123 de 2006, é um princípio que presume a simplificação, o favoreci-
mento e a redução de obrigações fiscais aplicáveis às ME e EPP, para assim dar á elas condições de crescimento, 
diminuindo a burocracia e a carga tributária. O Simples Nacional, estabelece alíquotas de ICMS para as MPEs inferiores 
às do Regime Normal, porém quando se trata do ICMS por substituição tributária, observa-se que os pequenos empre-
endimentos são colocados no mesmo patamar das grandes empresas. Assim, chega-se ao questionamento que norteia 
essa pesquisa: Qual é o impacto do ICMS Substituição Tributária em uma indústria optante pelo Simples Nacional? 
  
PALAVRAS-CHAVE: ICMS. ICMS Substituição Tributária. Simples Nacional.  

 

INTRODUÇÃO 
No Brasil, a carga tributária costuma ser um desafio para empresas e seus gestores, e para obter melhores 
resultados, um dos mais significativos instrumentos de que dispõe as empresas é o planejamento tributário 
(ALVES, 2017). O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado e com constantes mudanças nas 
legislações tributárias que norteiam o ICMS. Na Substituição Tributária ocorre a retenção e recolhimento do 
montante do imposto devido pelas operações de terceiros. O responsável pelo recolhimento do imposto 
devido é o substituto tributário, o qual, além de arcar com seu próprio ICMS, antecipa o ICMS de todas as 
operações que terceiros realizarão. Dessa forma, o presente objetivo do trabalho é mostrar através de um 
estudo de caso, a oneração causada pela falta do tratamento favorecido do regime substituição tributária e 
constatar por meio de cálculos e análises o impacto causado por tal regime tributário. 

 
METODOLOGIA 

Para realização do estudo de caso foram utilizados procedimentos técnicos bibliográficos, de uma pesquisa 
qualitativa com base em uma indústria denominada como Alfa Ltda optante pelo Simples Nacional com ati-
vidades de produção alimentícias, que opera com mercadorias sujeitas a substituição tributária do ICMS. 
 

DISCUSSÕES 
Observou-se no estudo de caso que 82,59% dos produtos da Alfa LTDA estão sujeitos ao regime de substi-
tuição tributária e, portanto, além do ICMS recolhido dentro do Simples Nacional, a empresa também é obri-
gada a recolher o ICMS ST por fora do regime. Foram realizados cálculos segregando a receita bruta por 
Estado. Após as segregações foi possível chegar aos valores de ICMS Normal e ICMS ST, na qual foi verifi-
cado que 23,07% de seu faturamento total foi arrecadado em tributos, sendo 12,21% a título de ICMS ST. 
Ao final dos cálculos do Simples Nacional foi realizado a apuração da Alfa LTDA caso a mesma fosse en-
quadrada no Regime Geral, onde foi analisado que o tratamento diferenciado apenas benefecia os tributos 
unificados do Simples Nacional, já que o valor a pagar do regime simplificado do período foi menor que o 
valor de ICMS ST a recolher,  sendo essa antecipação de toda cadeia econômica alta e relevante para o 
seu funcionamento.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a hipótese inicialmente levantada para tal pesquisa é verdadeira, uma vez que os pequenos 
empreendimentos necessitam antecipar o ICMS através da Substituição Tributária aos Estados sem que o 
fato gerador tenha ocorrido, o que faz com que as empresas tenham problemas financeiros no fluxo de cai-
xa e falta de capital de giro, confirmando assim os embaraços e dificuldades financeiras ainda existentes 
nas micro e pequenas empresas, afrontando o tratamento diferenciado e favorecido ao setor. 
.  
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RESUMO 
Com o grande crescimento no número de aberturas de empresas, é importante saber alguns aspectos importante, como 
elaborar um plano de negócios, regime tributário, enquadramento que se adequa melhor a empresa. Tendo conheci-
mento sobre qual natureza jurídica será a mais viável, e com a ajuda de profissional contador, a empresa será constituí-
da, enquadrada e legalizada no município, passará por todos os processos necessários e estará apta ao funcionamento. 
O objetivo deste trabalho foi orientar o leitor de todas fases de uma empresa, desde plano de negócios a conclusão da 
legalização da empresa já constituída. Esse projeto mostrará que a burocratização existe, mas não é impossível de 
executar. E o contador é o profissional mais capacitado para fazer. Legalizar a empresa significa dar existência jurídica 
a ela. A legalização da empresa é um processo formal que confere garantias ao negócio, dá direitos e deveres, pois 
reveste o negócio das formalidades legais 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planos de negócios, Abertura de empresas, Constituição, Legalização. 

 

INTRODUÇÃO 
A abertura (ou registro) de uma empresa compreende os procedimentos burocráticos necessários para for-
malização de um empreendimento (REDESIM, 2020). O registro de uma empresa varia de acordo com a 
região onde ela se encontra e depende do tipo de sociedade que será constituída. No Brasil, é um processo 
extremamente demorado, que toma centenas de dias. Este trabalho tem como objetivo facilitar a vida do 
leitor que for praticar esta tarefa, seguindo o detalhamento destes objetivos: Orientar o registro de uma em-
presa, fazer um plano de negócios e um planejamento bem estruturado, explicar qual tipo jurídico é o me-
lhor para o seu negócio, constituir a empresa e legalizar a empresa. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia aplicada neste trabalho foi seguir uma rotina de trabalho, um passo a passo de como proce-
der na rotina do societário (departamento que executa a legalização de empresa). Foi utilizado o Código 
Civil (2002) para formalizar o Contrato Social e normas pré-estabelecidas pelo Integrador Estadual para 
execução do portal. 
 

DISCUSSÕES 
A falta de cadastramento do empresário ou de sociedade empresária na Junta Comercial caracteriza-o co-
mo empresário irregular, que não pode tirar proveito das vantagens que o direito empresarial concede em 
seu favor (CERIBELLI, 2017). De acordo com o Código Civil, artigo 9 7, “  obrigatória a inscrição no Regis-
tro  úblico de Empresa antes de iniciar atividades”. Na Legalização não existe nenhuma instrução oficial por 
nenhum órgão, é um departamento onde temos que aprender com os erros e executando propriamente o 
serviço. Infelizmente não temos muita base de estudo para podermos seguir, apenas o Código Civil (2002) 
para nos basear no Contrato Social. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos ao longo da nossa pesquisa que os empresários de hoje necessitam de um suporte qualificado 
para abertura de sua empresa sendo indispensável uma contabilidade que acompanhe este processo, pois 
cada detalhe da empresa tem que ser analisado para tomar decisões seguras. Não é nada difícil de ser 
feito, porém, necessita de muita atenção e conhecimento sobre aspectos societários, com base no código 
civil, pois para cada tipo jurídico há regras especificas 
 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 1a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. 
CERIBELLI. Junta Comercial – O que é e para que serve? 2017. Disponível em: 
https://ceribellicontabilidade.com.br/junta-comercial-o-que-e-e-para-que-serve/. Acesso em 02 de set. de 
2020.  
REDESIM. Conheça o Integrador Estadual. Disponível em: https://vreredesim.sp.gov.br/conheca-
integrador-estadual- Acesso em 28 de set. de 2020.  
 



 

CONTABILIDADE DE CUSTO COMO IMPORTANTE FERRAMENTA NA GESTÃO DA EMPRE-
SA 

PELLACANI, Ana Carolina Parra. Discente do curso de Ciências Contábeis – UNILAGO. 
 
HERNANDES, Vinicius Rossi. Docente do curso de Ciências Contábeis – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A Contabilidade de Custo teve início na Revolução Industrial, com foco apenas na produção industrial. Mas devido aos 
avanços tecnológicos se tornou de extrema importância para as empresas de todos os portes, devido a suas ferramen-
tas de gestão, tais como os Métodos de Custeio e o Ponto de Equilíbrio que auxiliam no planejamento e tomada de 
decisões da organização. Atualmente, muitas empresas não se solidificam no mercado, principalmente as microempre-
sas, devido à falta de informações e de conhecimentos de seus gestores. Com isso, o contador tem o papel de auxiliar 
esses gestores, extrair informações e identificar qual melhor ferramenta da Contabilidade de Custos deve ser usada 
para conseguir resultados positivos, estabilidade financeira, solidificação da empresa no mercado competitivo por mui-
tos anos. Além de verificar qual o melhor regime tributário a ser utilizado pela empresa, que no caso das MEs é o Sim-
ples Nacional, devido a sua simplificação dos tributos. 
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INTRODUÇÃO 
Segundo dados do Sebrae (2020), há aproximadamente no Brasil 6,5 milhões de pequenas empresas, den-
tro desse número existem aproximadamente 4,1 milhões que são optantes pelo regime tributário Simples 
Nacional, por fim aproximadamente 327 mil são industrias responsáveis por empregos formais, represen-
tando uma fatia considerável da atividade empresarial. Devido à falta de planejamento e organização por 
parte dos gestores, muitas empresas, principalmente as microempresas acabam não sobrevivendo ao seu 
primeiro ano de abertura. Essa realidade pode ser mudada por meio das ferramentas da Contabilidade de 
Custo, que são elas: Planejamento do processo de gestão; utilizar das informações fornecidas para tomada 
de decisões; basear-se nos custos através dos métodos de custeio e achar seu ponto de equilíbrio para 
determinar o preço de venda, garantindo a saúde financeira da empresa e sua solidificação no mercado.  

 
METODOLOGIA 

A pesquisa é qualitativa e descritiva, classificada como estudo de caso, através da análise de dados pes-
quisados. 
  

DISCUSSÕES 
Toda empresa, principalmente as de pequeno porte precisa ter seus objetivos, propósitos e metas definidas. 
Precisa também, ter planejamento, conhecimento, gerenciamento e gestores preparados e qualificados para 
tomar as melhores decisões para a empresa. Pensando nisso, existem inúmeras estratégias para o cresci-
mento, lucratividade e solidificação da empresa, porém utilizar das ferramentas da Contabilidade de Custos 
é a melhor opção, já que a mesma oferece informações rápidas e precisas, além de acompanhar o proces-
so de produção, as necessidades gerenciais e o controle do custo para conseguir atingir o ponto de equilí-
brio e consequentemente, um preço de venda certo, que satisfaça o mercado consumidor, bem como o 
dono do negócio. Garantindo assim, a lucratividade e o sucesso empresarial. Outro ponto importante, é 
analisar a tributação da empresa, visto que no caso das MEs, o Simples Nacional é a melhor escolha devido 
as suas facilidades e simplificações em relação ao pagamento de tributos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que, é possível ter uma boa gestão e tomada de decisões através das ferramentas da contabili-
dade de custo, pois é capaz de identificar através delas os erros presentes na organização e como pode-
mos melhorar. Uma vez que toda empresa busca alcançar bons resultados para o seu crescimento princi-
palmente pela alta competitividade do mercado que tem se mostrado cada vez mais acirrada. 
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RESUMO 
A Auditoria Interna tem atuado como meio de prevenção assim alcançando os resultados esperados nas organizações e 
aumentando a lucratividade, evitando erros e fraudes, além de falhas que podem ocasionar problemas futuros, de modo 
que riscos sejam analisados e sanados, contudo são necessários alguns controles internos é de extrema importância 
que as organizações busquem uma ferramenta útil e eficiente para auxiliar os Controles Internos. No estudo foram tra-
tados alguns conceitos relacionados à auditoria e sua importância, o surgimento e evolução da auditoria, os tipos de 
auditoria sendo auditoria externa e interna, com ênfase na auditoria interna, as características inerentes ao auditor inter-
no, no qual é profissional capacitado para exercer a auditoria interna, os tipos de relatórios e suas limitações.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria Interna, organizações, auditor, controles internos 

 
INTRODUÇÃO 

O objetivo geral da Auditoria Interna é avaliar e prestar ajuda a alta Administração e desenvolver adequa-
damente suas atribuições, proporcionando análises, recomendações e comentários objetivos, acerca das 
atividades examinadas. O auditor interno deve, portanto, preocupar se com qualquer fase das atividades da 
empresa na qual possa ser de utilidade à Administração. Para conseguir o cumprimento deste objetivo geral 
de serviços à administração, há necessidades de desempenhar atividades tais como: Identificar conceitos 
sobre auditoria; Ressaltar a importância e a credibilidade da auditoria interna e do controle interno; Descre-
ver as etapas do planejamento da auditoria interna; Detalhar que a auditoria interna deve trabalhar em con-
junto com a administração da entidade; Apresentar as contribuições da auditoria interna na prevenção de 
fraudes e erros; Enfatizar a relevância da auditoria interna para a tomada de decisão. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no estudo contemplou a pesquisa bibliográfica em livros, revistas, artigos, entre 
outros, fazendo desta forma uma revisão dos principais estudos desenvolvidos nesta área, entretanto escla-
rece adequadamente os limites de sua responsabilidade, em termos das áreas abrangidas. Ao assim proce-
der, fica imediatamente claro se, de fato, todas as áreas da empresa estão ou não incluídas no campo de 
ação da auditoria interna. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A auditoria surgiu como consequência da necessidade de confirmação dos registros contábeis, em virtude 
do aparecimento das grandes empresas, baseado no lucro expresso nas demonstrações contábeis. Segun-
do Crepaldi (2013), a necessidade dos usuários de contar com uma opinião independente sobre as de-
monstrações financeiras, com o propósito de gerar informações com maior credibilidade e confiabilidade, 
ocasionaram o aparecimento do Contador na atividade de Auditoria. Attie (2011) acrescenta que a evolução 
da Auditoria está atrelada ao desenvolvimento econômico dos países e ao surgimento de grandes empre-
sas, onde a administração dos negócios passou a ser mais complexa. O desenvolvimento técnico do profis-
sional de auditoria é realizar ações que procedem a erros corridos nos fatos lançados na empresa, identif i-
cando resultados que sejam significativos que possam prejudicar o futuro da empresa. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Da auditoria interna pode resultar a escolha de ações, de forma criativa, que provocarão mudanças internas 
e que deverão ser avaliadas, de tudo que foi exposto no estudo entende se que basicamente a auditoria é 
um processo de investigação sistemática e independente dos objetivos e com a ajuda de um excelente pla-
nejamento e analise de cada empresa para preparação de relatórios que auxilie na tomada de decisão. 
Portanto, o ideal é que toda organização introduza o sistema de auditoria interna, como precaução de pos-
síveis problemas, demonstrando assim um panorama abrangente, colaborando com a gestão organizacional 
com informações convenientes e verídicas. 
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RESUMO 
Na auditoria são analisados todos os lançamentos, sendo eles financeiros, contábeis, trabalhistas, gerando um relatório 
onde é apresentado aos solicitantes, que são os empresários. Essa analise pode ser feito tanto por auditores internos e 
externos, sempre seguindo as normas NBC TA´s, juntos com as regras do proprietário. Todo auditor deve ter acima de 
tudo ética, incluindo integridade, objetividade, competência e zelo profissional, confiabilidade e comportamento profis-
sional. Caso essas regras não sejam cumpridas pode ser rompido o serviço contrato e além disso o profissional também 
pode perder seu registro. Há um problema que estamos enfrentando nesse ano de 2020, COVID-19, doença que não 
sabemos ao certo de onde veio e como veio, é doença invisível que afeta milhares de pessoas, gerando desemprego, 
ou baixa do salário, e faturamento das empresas baixíssimos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria, Empresarios, Auditor, Covid-19. 

 

INTRODUÇÃO 
A Auditoria tem papel importante na transmissão dos dados, ajudando no preparo das informações a serem 
enviadas pelo Governo Federal (SANTOS, 2014). O Auditor lida com os colaboradores que nem sempre 
estão dispostos a apresentar todos os documentos físicos para que sejam comparados com o sistema. Isso 
acaba se tornando um desafio, e levantando uma suspeita que há algo de errado com aquele colaborador, 
por exemplo roubo.  

 
METODOLOGIA 

Trabalho de pesquisa qualitativa embasado em Auditoria, inter-relacionadas com todo o procedimento que 
deve ser seguido.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Santos (2014) relata uma frase do professor Stephen Kanitz da US  “O Brasil não   um  aís corrupto, mas 
apenas pouco auditado”, percebemos que há necessidade de controle nas variações que afetam sua em-
presa. Na ausência da Auditoria que as empresas enfrentam problemas e vão à falência. O objetivo da audi-
toria é examinar as demonstrações contábeis em todos os aspectos relevantes, de forma a apresentar ade-
quadamente a situação financeira, patrimonial da empresa, conduzida em conformidade com as normas de 
auditoria e exigências éticas, aumentando os graus de confiança dos usuários. Isso é alcançado mediante a 
expressão de uma opinião pelo auditor sobre as demonstrações contábeis que foram elaboradas, em todos 
os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável (SILVEIRA, 
2020). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Toda e qualquer atividade exercida dentro da empresa há a necessidade de conferencia, pelo seu superior, 
e após isso por outros setores que seu serviço influenciara. Após todas as inclusões no sistema e transa-
ções bancarias efetuadas o Auditor entra em cena e vasculha tudo o que envolve a empresa. Concluímos 
que o Auditor tem papel fundamental dentro de uma entidade, cujo seu objetivo é apenas ajudar nos assun-
tos que os próprios empresários não possuem tempo para acompanhar. Nesse momento de pandemia que 
vivemos, o papel se torna mais importante, evitando processos judiciais futuros de colaboradores. 
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RESUMO 
Com as transformações ocorridas na economia mundial têm ocasionado incertezas no mundo empresarial, tanto no 
ambiente externo como no ambiente interno, aumentando a necessidade da adoção de melhores práticas de gestão. 
Auditoria e perícia contábil são especializações da Contabilidade. Porém, não raras são as confusões entre ambas, seja 
por suas semelhanças, seja por falta de conhecimento sobre suas especificidades. Essa falta de conhecimento conduz 
leitores leigos à errônea convicção de que ambas estão voltadas para a descoberta de fraudes econômicas. O presente 
trabalho teve como objetivo realizar um estudo de caso mostrando as diferenças entre a perícia contábil e a auditoria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria, Perícia, Análise Corporativa. 

 

INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais com a evolução dos relacionamentos sociais, os árbitros (juízes) não se reúnem mais e o 
ecletismo necessário para dirimir sozinhos toda e qualquer divergência existente nas relações sociais. Os 
conflitos de interesses giram, envolvem definições específicas, muitas vezes na área da Engenharia, da 
Medicina ou da Contabilidade. Assim, tangido por suas limitações, o Julgador deverá valer-se do concurso 
de profissionais habilitados para auxiliá-lo na avaliação de determinado assunto sob o ângulo eminentemen-
te técnico. Para tanto, nomeará profissional de sua confiança, atento às qualidades pessoais e funcionais, 
que prestará compromisso como perito (OLIVEIRA NETO; MERCANDALE,1998). 
 

METODOLOGIA 
Esta pesquisa se fez por meio de um trabalho qualitativo de natureza descritiva, onde utilizou-se como base 
de dados de artigos de profissionais especializados, revistas digitais e livros. 
 

DISCUSSÕES 
 ara Alberto (2002, p.48), a “perícia   um instrumento técnico-científico de constatação, prova ou demons-
tração, quanto à veracidade de situações, coisas ou fatos oriundos das relações, efeitos e haveres que flu-
em do patrimônio de quaisquer entidades”. O objeto de estudo da  erícia Contábil   a busca pela verdade, 
no que diz respeito aos fatos ou questões relacionadas ao patrimônio e suas variações, tanto de pessoas 
físicas, quanto jurídicas, que é apresentado ao juiz por meio do laudo pericial contábil. Segundo Attie (1998, 
p. 25), “a auditoria   uma especialização contábil voltada a testar a eficiência e a eficácia do controle patri-
monial implantado com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado”. Franco e Marra 
(2001, p. 23), comentam que a auditoria é uma técnica contábil que, através de procedimentos, tais como 
registros, documentos, inspeções, obtenção de informações e confirmações relacionados ao patrimônio de 
uma empresa e/ou organização, mune-se de elementos que permitem julgar se os registros contábeis des-
sas entidades estão sendo efetuados adequadamente e se refletem a real situação econômico-financeira do 
seu patrimônio.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com esse estudo pode-se concluir de maneira clara e sucinta, fez uma explanação sobre as características 
e diferenciações entre a auditoria interna e externa relacionado a perícia contábil. a importância da auditoria 
contábil na prevenção e combate a erros e fraudes nas organizações é fundamental, e funciona como um 
instrumento de apoio à administração, pois evidencia essas irregularidades e procura meios para que não 
ocorram reincidências. Porém por sua vez, a perícia contábil é um importante meio de prova de determina-
dos fatos ou questões contábeis, referentes ao patrimônio de uma empresa ou instituição.    
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RESUMO 
Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo mostrar a relevância do planejamento tributário para a continui-
dade das empresas e, consequentemente, avaliar a forma de tributação mais adequada para a distribuidora de alimen-
tos em estudo, sob o ponto de vista da redução da carga tributária que é o principal objetivo do trabalho. A partir disso, 
foi realizado, um levantamento bibliográfico em livros, artigos, legislações e sites com o propósito de embasamento 
teórico ao estudo. Foram abordados conceitos referentes aos seguintes temas: Contabilidade Tributária, Legislação 
Tributária, Planejamento Tributário, Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento tributário, Contabilidade Tributária, Tributação. 

 

INTRODUÇÃO 
As altas cargas tributárias e suas complexidades são umas das maiores preocupações dos empreendedo-
res do país, pois atinge diretamente as empresas. As empresas de pequeno porte, e os demais tipos de 
empresas que possuem responsabilidade do cumprimento de obrigações fiscais no âmbito federal, estadual 
e municipal.  Para que assim possam realizar suas atividades operacionais (compras; vendas; prestações 
de serviços etc.) de acordo com suas atividades (BARBOZA, 2017). Avaliar as formas de tributação Lucro 
Real, Lucro Presumido e Simples Nacional apurando a forma de tributação mais econômica e vantajosa 
para uma distribuidora de alimentos no interior de São Paulo, exercício fiscal de 2019. 
 

METODOLOGIA 
De acordo com a abordagem do problema, a pesquisa se classifica como qualitativa e quantitativa. De acor-
do com Marconi e  akatos (2010, p. 2 9) “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar, interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”. Na pesquisa quantita-
tiva, de acordo com Marconi e  akatos (2017, p. 327) “vale-se da coleta de dados para testar hipóteses, 
com base na medição numérica e na análise estatística, para estabelecer padrões e comprovar teorias”. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A contabilidade tributária se dedica ao estudo, mensuração, reconhecimento e evidenciação das mutações 
patrimoniais decorrentes da aplicação da legislação tributária sobre um patrimônio específico. As atividades 
da contabilidade tributária englobam o planejamento tributário, a escrituração de livros fiscais, a elaboração 
de declarações exigidas pelas normas fiscais. Além da apuração de montantes a serem recolhidos aos co-
fres públicos como decorrência da aplicação de regras tributárias e respectivos registros contábeis de des-
pesas, passivos e ativos tributários (SOUSA, 2018).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante o exposto, entende-se que, é necessário cada vez mais buscar recursos que diminuam os efeitos 
tributários sobre as operações das empresas, pois, a legislação tributária é considerada bastante complexa, 
o que faz com que estas paguem altos montantes de impostos sobre as suas receitas. Assim, os empreen-
dedores necessitam de alternativas precisas para a redução de seus custos, e para que obtenham sucesso, 
é necessário um estudo das informações contábeis da empresa, visando encontrar lacunas e alternativas 
que maximizem os seus resultados. O planejamento tributário é uma ferramenta eficaz, e quando estudado 
e aplicado de maneira correta pode resultar em uma real economia de impostos para as empresas, sem 
infringir a legislação. Assim, através do planejamento tributário é possível que os gestores tenham uma 
gestão eficaz sobre a carga tributária das empresas e, principalmente, consigam aderir ao melhor enqua-
dramento tributário para as mesmas. 
.  
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RESUMO 
A auditoria interna tem ganhado grande visibilidade nas organizações, pois consiste em ferramentas capazes de auxiliar 
os gestores nas tomadas de decisões. Seu objetivo principal é o de agregar valor à organização, diminuir os riscos de 
cometimento de erros e fraudes e assegurar qualidade aos controles internos. Para que a auditoria seja eficaz, é neces-
sário adaptar os processos de acordo com o planejamento da organização, assim a auditoria estará sincronizada a 
todos os cenários e poderá atender a todas as exigências da alta administração.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria, Controles Internos, Compliance. 
 

INTRODUÇÃO 
A auditoria é uma atividade de suma importância em uma organização, tem como finalidade o controle de 
suas finanças e agregar valor ao seu resultado, contribuir para a prevenção de futuras fraudes e assegurar 
qualidade dos registros contábeis e dos controles internos (BARROS, 2019). Muitas empresas estão sendo 
expostas na mídia devido a fraudes e corrupção. Vemos que em um mercado totalmente globalizado os 
gestores precisam de ferramentas de apoio para uma gestão eficaz. Nenhum empresário constitui uma em-
presa com o objetivo de falir. Todos visam atingir seus objetivos e almejar os lucros desejados (SILVA; VI-
EIRA, 2015). Dessa forma procurou-se evidenciar: Como os métodos usados pela auditoria influenciam e 
detectam os riscos operacionais? O trabalho teve por objetivo principal demonstrar a importância da audito-
ria interna nas organizações e a forma como influenciam o poder de decisão dos administradores em apri-
morar os controles internos e reduzir os riscos existentes no negócio.  
 

METODOLOGIA 
Foi utilizado o método de pesquisa qualitativa com a finalidade de analisar os valores da auditoria interna 
aplicada em uma empresa do setor de borracha. Partiu-se de uma revisão bibliográfica baseada em livros, 
revistas eletrônicas e artigos científicos, compostos pelos principais autores como: Almeida, Attie, Crepaldi, 
entre outros pensadores que elaboraram trabalhos pertinentes ao assunto.  

 

DISCUSSÕES 
Segundo Pinheiro (2013), o conceito de auditoria tem sido alterado e atualizado ao longo dos tempos. Inici-
almente a auditoria tinha como objetivo detectar fraudes e erros, mas passou a ter domínios próprios e for-
mas específicas. A auditoria interna é definida como uma técnica de controle de gestão que tem como obje-
tivo auxiliar os gestores e os demais serviços no desempenho das suas funções e responsabilidades. Dessa 
forma, cabe ao auditor assegurar o cumprimento dos objetivos da entidade, que neste sentido, deve exercer 
as suas funções de forma independente, para que sua conclusão não tenha influencia relevante.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através do estudo realizado pode-se concluir que a atividade de auditoria interna se encontra em constante 
evolução e deve estar adaptada as políticas e necessidades de cada empresa.  A auditoria interna além de 
averiguar possíveis erros e fraudes, ampara a gestão minimizando alguns custos e despesas indesejados. 
Os resultados do estudo de caso mostram não existiam controles internos na empresa do setor de borracha 
e se fez necessário o seu desenvolvimento para que os trabalhos da auditoria fossem realizados de forma 
segura e através de informações confiáveis.  
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RESUMO 
A abertura de novas empresas é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país, pois gera novos empre-
gos e consequentemente o aumento da economia. Atualmente o número de empreendedores tem sido cada vez maior, 
porém quando o assunto é o processo de abertura e legalização da empresa, para muitos, esse assunto continua sendo 
desconhecido, pois poucos sabem como funciona todas as etapas até que a empresa esteja em pleno funcionamento. 
Com o avanço da tecnologia, os órgãos responsáveis pelo processo de constituição das empresas estão investindo 
cada vez mais nos processos digitais, e na integração com os municípios, estados e receita federal, para que a partir de 
uma única plataforma seja possível constituir e legalizar uma empresa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Constituição, CNPJ, Redesim, Alvará 

 
INTRODUÇÃO 

Ser empreendedor e dono do próprio negócio tem sido um assunto muito discutido no Brasil, pois cerca de 
70% dos brasileiros sonham em ter sua própria empresa. Com o avanço da tecnologia e implantação de 
sistemas integrados, esse processo pode se tornar mais fácil. Mostraremos como funciona o Integrador 
Estadual REDESIM, este sistema é o responsável pela integração dos dados, consulta locacional e de no-
me, o registro, inscrições e licenciamento da empresa. É por meio do Integrador que é feita a troca de in-
formações com os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, é este sistema que é responsável 
pelo processo de registro e legalização de todas as empresas do Estado de São Paulo (JUCESP, 2020). 
Sobre o REDESIM, a Lei N° 11.598/2007 em dispõe:  “Art. 2

o
 Fica criada a Rede Nacional para a Simplifica-

ção do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, com a finalidade de propor ações e 
normas aos seus integrantes, cuja participação na sua composição será obrigatória para os órgãos federais 
(...)”. Esse estudo tem por objetivo demonstrar de maneira simples e clara o processo e as etapas para abrir 
e legalizar uma empresa. 

 
METODOLOGIA 

O trabalho foi baseado em artigos, na legislação e manuais desenvolvidos pelos órgãos responsáveis pelo 
processo de abertura e legalização das empresas, 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM, foi 
criada pelo governo Federal através da Lei N° 11.598/2007. O integrador tem por finalidade abreviar e sim-
plificar os procedimentos e diminuir o tempo e o custo para registro e a legalização de pessoas jurídicas, 
reduzindo a burocracia. Com o integrador todas as informações são prestadas em um único lugar, não sen-
do mais necessário os inúmeros comparecimentos presenciais à Prefeitura, Receita Federal, Corpo de 
Bombeiros, CETESB entre outros. Atualmente já são cerca de 450 municípios conveniados ao Redesim. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A abertura de novos empreendimentos sem dúvidas é fundamental para o país. Com o aumento constante 
de novos empreendimentos, os órgãos responsáveis pelo processo de abertura da empresa, vem investindo 
cada vez mais na tecnologia, e esse processo que anteriormente era visto como um tabu para muitas pes-
soas, atualmente é visto de forma mais fácil e simplificada.  
 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11598.htm. Acesso em: 13 set. 2020. 

JUCESP. Modulo Estadual de Licenciamento, 2016. Disponível em: 
http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/downloads/manual_viarapida.pdf. Acesso em: 15 set. 2020. 
 



 

PIS E COFINS: MAIS UMA PROBLEMÁTICA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

ULIAN JR, Decio Antonio. Discente do Curso de Ciências Contábeis - UNILAGO 
 
SOUZA, Ermerson Rogério. Docente do curso de Ciências Contábeis - UNILAGO 
 
 

RESUMO 
Pesquisa de cunho acadêmico e requisito para conclusão do Bacharelado em Ciências Contábeis. Com objetivo de 
estudar a instituição, mutação e as principais problemáticas que envolvem o PIS/PASEP e a COFINS. Tendo em vista a 
extensa legislação tributária no Brasil que dificulta grandemente o ingresso e crescimento da iniciativa privada, e as 
recentes discussões a volta do ICMS compor ou não a base de cálculo do PIS/PASEP e a COFINS. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PIS, COFINS, BRASIL. 

 

INTRODUÇÃO 
Sempre que há discussões envolvendo o custo de operação de uma empresa no Brasil. O assunto carga 
tributária é palco para os principais motivos que forçam o fechamento de empresas em seus primeiros anos 
de vida (TOMÉ NETO, 2017). Esse tema, a elevada carga tributária está sempre em destaque na mídia. Em 
especial quando há alterações. A proposta é tratar de dois entre os inúmeros tributos que há na legislação 
brasileira, o PIS (Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – 
PIS/PASEP) e a COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social). O PIS e a COFINS, são 
dois tributos previstos pela Constituição Federal nos artigos 195 e 239.  

 
METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados se baseiam em um estudo de caso e toda a fonte de informações para susten-
tar a discussão do tema, são de livros ou portais eletrônicos oficiais como a RFB. Para Gil (2010) o estudo 
de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 
amplo e detalhado conhecimento”. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A contabilidade como ciência é tida como essencialmente utilitária, no sentido de que atua conforme estímu-
los dos vários setores da economia (IUDÍCIBUS, 2004). Tendo isso em vista o objetivo geral que é discutir 
sobre as principais problemáticas e a história do PIS/PASEP e a COFINS no Brasil. Entre os assuntos abor-
dados, há uma problemática em especial que tem tido bastante repercussão no ano de 2020. A inclusão do 
ICMS na Base de Cálculo para os tributos de financiamento a seguridade social PIS e COFINS. Após o voto 
de minerva da Ministra Cármen Lúcia no Recurso Extraordinário 574.706/PR a RFB em 11 de outubro de 
2019 publicou uma nova INSTRUÇÃO NORMATIVA, a INº 1911. A nova INSTRUÇÃO trouxe novas discus-
sões, dúvidas e incertezas a toda classe empresarial. Após parágrafo único em seu artigo 27, define-se que 
o montante a ser EXCLUÍDO na BASE DE CALCULO dos tributos é o ICMS A RECOLHER. Subvertendo de 
forma sistemática toda a construção e aplicação da não cumulatividade (BRASIL, 2020). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como um todo o PIS/PASEP e a COFINS, tem uma extensa legislação e muitas vezes é controversa, tendo 
durante suas histórias momentos bem distintos do que ocorre hoje em 2020. Para empresas comerciais em 
geral há uma importância ímpar quando o assunto é planejamento tributário. No entanto, a complexidade de 
se operador no Brasil é extremamente alta, dificultando e muitas vezes inviabilizando a iniciativa privada em 
geral. Em momentos quando é possível ver situações como a da RFB e STF em relação BC, vide RE 
574706. Concluo que as contribuições sociais são de extrema importância social, porém, o horizonte não 
me parece muito promissor sem que aja uma maior desburocratização. 
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RESUMO 
O sucesso empresarial está cada vez mais vinculado do conhecimento, da criatividade, motivação e do envolvimento da 
equipe que a compõe. Este trabalho visa evidenciar a importância do profissional de Departamento Pessoal dentro das 
empresas, e como o seu auxílio otimiza os processos da empresa, fazendo com que as empresas se resguardem de 
possíveis processos trabalhistas e ainda como medida preventiva a multas por fiscais da justiça do trabalho. No Brasil, a 
legislação brasileira pode ser dividida em dois conjuntos de regras que o empresário deve estar sempre atento: Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT) e Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho (CCT). Conhecer a lei, e quais são as 
obrigações e taxas a serem recolhidas é de extrema importância para um negócio, pois, isso evita processos trabalhis-
tas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Departamento Pessoal. Legislação. Auxílio. Organizações 

 

INTRODUÇÃO 
As frequentes mudanças na legislação do trabalho e a complexidade de suas rotinas geram a necessidade 
de um acompanhamento regular nos procedimentos pertinentes ao setor pessoal. Por isso, um bom profis-
sional conhecedor dessas atualizações é indispensável para a organização de uma empresa (SENA, 2012). 
O objetivo geral deste trabalho, baseia-se em analisar as rotinas do departamento pessoal, juntamente com 
suas relações à legislação trabalhista vigente, visando uma gestão financeira e econômica duradoura e 
eficaz, evitando problemas futuros relacionados às fiscalizações trabalhistas. 

 
METODOLOGIA 

Para realização desta pesquisa, classificada como qualitativa e descritiva, foram utilizados diversos Decre-
tos-Lei, entre eles, o mais utilizado foi o nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, popularmente conhecido como 
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, onde atendeu as expectativas conforme o objetivo da pesquisa. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Para passar longe das multas trabalhistas, é importante que a empresa, juntamente com o setor de depar-
tamento pessoal, trabalhe seus processos de forma preventiva. Entre as atividades de prevenção que po-
dem ser colocadas em prática estão à atualização constante na legislação trabalhista, a capacitação dos 
profissionais que atuam nesta área e a revisão constante dos processos de trabalho (SENA, 2012). O setor 
de Departamento Pessoal é o principal responsável por controlar as documentações e as informações tra-
balhistas de um empreendimento, evitando assim, passíveis trabalhistas (BALAN-SET, 2018). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conhecer os deveres e direitos dos trabalhadores é de extrema importância para um negócio. Caso algum 
colaborador não usufrua dos direitos trabalhistas assegurados pela CLT ou pela Convenção Coletiva do 
Trabalho, pode acabar entrando com um processo judicial contra o empregador. Processos trabalhistas 
podem resultar no pagamento de multas e abalo de credibilidade do negócio (BALAN-SET, 2018). Também 
é importante saber sobre as leis trabalhistas, pois são elas que ditam quanto deve ser pago a cada empre-
gado, influenciando o financeiro de um negócio (BALAN-SET, 2018). Quando o empregador oferece aos 
seus funcionários, todos os benefícios sugeridos pelas leis trabalhistas, ele sente que a empresa se importa 
e reconhece sua importância para o negócio. Esse sentimento influência positivamente no desempenho do 
colaborador. Um empregado que se sente importante, tende a se empenhar no desenvolvimento de suas 
atividades, e para o crescimento da empresa (BALAN-SET, 2018). 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os regimes tributários e apontar qual o mais adequado a se utilizar 
tratando como objetivo principal o planejamento tributário. Para fácil entendimento exemplificamos a concessionário 
tendo como regime de tributação, Lucro Real e Lucro Presumido.  E, o objetivo deste trabalho de pesquisa é mostrar a 
influência que tal planejamento pode causar nas tomadas de decisões, motivo maior de se fazer o planejamento tributá-
rio. É neste aspecto que se mostra a carga tributária existente no Brasil, diferenciando o que é elisão de uma evasão 
fiscal e o que isso muda em cada enquadramento tributário e, assim, utilizar o planejamento tributário como um instru-
mento de tomada de decisão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Regime Tributário, Planejamento Tributário, Tributação. 

 

INTRODUÇÃO 
Para Vello e Martinez (2014), o planejamento tributário se apresenta como uma ferramenta importante para 
a construção de uma organização eficaz, considerando um cenário macroeconômico de desaceleração da 
economia, com o objetivo de reduzir custos tributários e maximizar os resultados econômicos da empresa, 
agregando valor ao negócio. O objetivo do trabalho é desenvolver o conteúdo relacionado ao planejamento 
tributário e a importância de um regime tributário adequado aplicado ao setor automotivo, afim de reduzir 
gastos na empresa com os tributos. Para elucidar foi feito um comparativo entre lucro real, lucro presumido 
e o simples nacional. Demonstrando como ia a tributação referente a cada regime utilizando sempre os 
mesmos números como base de cálculo. Segundo Fabretti (2001), o planejamento tem que ser feito antes 
mesmo do fato e ato tributário, visto que será definitivamente mais econômico para a organização. 

 
METODOLOGIA 

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa de natureza descritiva, embasada por estudo de caso para 
elucidar a importância do planejamento tributário no ramo de concessionárias de automóveis, a fim de pro-
mover um melhor planejamento tributário para a empresa.  
 

DISCUSSÕES 
Foi realizado um comparativo entre os regimes tributários Lucro Real e Lucro Presumido. Percebe-se con-
forme valores apresentados a diferença da carga tributária no mês abordado é muito pequena não sendo 
capaz de distinguir qual o melhor regime a ser adotado, dessa forma precisando de um estudo mais elabo-
rado e contemplando o ano todo para uma melhor análise. Para Oliveira (2005), o planejamento tributário 
consiste em um conjunto de medidas contínuas que visam à economia de tributos, de forma legal. Os con-
tadores estão sempre em buscar de atualizações para poder satisfazer os empresários em visão de redução 
de custos, e geralmente esses custos que eles procuram os contadores para reduzir, seriam os impostos. A 
empresa analisada está no regime de tributação Lucro Real, contudo devido as diversas mudanças na legis-
lação e também dependendo da oscilação do faturamento da empresa é necessário realizar um planeja-
mento tributário periodicamente, pois, pode ser que futuramente esse regime de tributação escolhido não 
seja o mais indicado para a empresa. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após estudo levantado, o verificamos que a empresa está enquadrada no regime tributário menos oneroso, 
por meio do planejamento tributário, contudo na empresa não se realiza um planejamento tributário perma-
nentemente, sendo que o último realizado já possui bastante tempo e os gestores desconheciam a grande 
importância dessa ferramenta para diminuição de custos na empresa. 
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RESUMO 

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) foi sancionada pelo decreto de Lei n° 5.452 em 1943, com o objetivo central 
de regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. Sua última alteração foi em 13 de julho de 2017, através 
do Decreto de Lei n° 13.467, que gerou várias dúvidas e argumentos para os trabalhadores. Baseado nesse contexto, o 
objetivo deste trabalho foi de avaliar um estudo sobre os impactos da Reforma Trabalhista. Para execução desta pes-
quisa, foi aplicado um questionário fechado, sendo entrevistados os trabalhadores da região de São José do Rio Pre-
to/SP. Conforme as análises realizadas através deste levantamento de dados, este estudo identificou que há uma divi-
são de opiniões, sendo alguns pontos desfavoráveis, mas para outros sendo favoráveis aos pontos apresentados. Po-
rém, apesar das divergências de opiniões, pudemos constatar que a Reforma Trabalhista contribuiu para uma melhor 
flexibilização da relação de trabalho.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Reforma Trabalhista. CLT. Alterações. 

 

INTRODUÇÃO 
Desde meados do ano de 2014, o Brasil passou a enfrentar uma das crises mais severas de sua história. A 
recessão econômica acometeu o país de forma bastante significativa, a ponto de levar o Produto Interno 
Bruto ( IB) a um recuo por dois anos consecutivos. “Em 2015, a economia caiu 3,8%; e em 2016, o Produto 
Interno Bruto ( IB) recuou 3, %” (SARAIVA; SALES, 2017). De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), a taxa de desemprego em 2017 atingiu a taxa média alarmante de 12,7%, sendo 
assim, o maior índice já registrado na série histórica desde 2012. No mesmo ano, o governo anuncia a Re-
forma Trabalhista com um meio para manter os empregos já existentes e possibilitar novas formas de traba-
lho que anteriormente não era possível, ou seja, a flexibilização das condições de trabalho e com isso tentar 
reaquecer o mercado e as contratações.  

 
METODOLOGIA 

Para realização desta pesquisa qualitativa, foi utilizado o Formulário Google para análise e mensuração dos 
índices conforme questionário fechado aplicado. Foram respondidos 50 (cinquenta) formulários na região de 
São José do Rio Preto/SP, onde atendeu as expectativas conforme o objetivo da pesquisa. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O princípio CLT foi proposto para comprovar que a Lei recém-aprovada é um marco na legislação trabalhis-
ta brasileira, gerando diversas discussões sobre quando e onde isso afeta empregadores e/ou empregados. 
Diante das mudanças ocasionadas pela Reforma Trabalhista, podemos destacar o contrato intermitente, 
que não havia previsão legal, a terceirização, a divisão das férias em até 3 períodos, a desobrigatoriedade 
da contribuição sindical e homologação, a nova modalidade de rescisão contratual por acordo, e as altera-
ções no Home Office, intervalo intrajornada e Horas In Itinere. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Está reforma trouxe melhorias nas condições de trabalho, trouxe uma flexibilização no mercado de trabalho 
e simplificou as relações entre empregados e empregadores. O objetivo pretendido com este estudo foi 
alcançado, contribuindo para o campo de estudo dos direitos e normas trabalhistas através de analises dos 
pontos negativos e positivos das mudanças da lei que pode influenciar os trabalhadores a aprofundar o 
conhecimento sobre o assunto, além de proporcionar benefícios. 
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RESUMO 
O Planejamento Tributário é uma ferramenta da contabilidade que realiza estudos preventivos sobre as situações que 
ocorrem nas empresas com o intuito de reduzir legalmente o custo tributário para as empresas de forma lícita. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Tributário. Lucro Real. Lucro Presumido. 

 

INTRODUÇÃO 
Com a carga tributária cada vez mais elevada as empresas buscam alternativas para a diminuição dos 

valores pagos, realizando análises internas para se identificar a melhor forma de economizar, sem sair da 

legalidade (OLIVEIRA, 2013). No Brasil, a carga tributária é de 35% do PIB, ou seja, os cofres públicos 

recebem um valor que equivale a mais de um terço do que o país produz. (FIEPR, 2013). Nesse sentido, o 

contador realiza o planejamento tributário, que consiste em uma forma lícita de reduzir a carga fiscal. Tra-

ta-se, portanto, do estudo prévio à concretização dos fatos administrativos, dos efeitos jurídicos, fiscais e 

econômicos de determinada decisão gerencial, com o objetivo de encontrar alternativa legal menos onero-

sa para o contribuinte (ALVES, 2015). 
 

METODOLOGIA 
Esse estudo será de caráter descritivo, com a finalidade de analisar, qual o melhor regime tributário para a 
empresa do setor varejista de combustíveis tendo a base teórica e confrontando com a realidade. Na parte 
teórica foi realizado um levantamento bibliográfico na prática analisou os documentos apresentados pela 
gestão da empresa, como por exemplo, balanço patrimonial, DRE e relatórios relevantes.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O Planejamento tributário considerado uma ferramenta para reduzir a carga fiscal da à opção de elaboração 
de cálculos dos quatros trimestres do ano base, sendo eles, apuração dos balancetes, cálculo sobre o Lucro 
Real, cálculos sobre o Lucro Presumido e apuração ao comparativo anual entre ambas. Planejamento tribu-
tário é a atividade empresarial que, desenvolvendo-se de forma estritamente preventiva, projeta os atos e 
fatos administrativos com o objetivo de informar quais os ônus tributários em cada uma das opções legais 
disponíveis. O objetivo do planejamento tributário é, em última análise, a economia tributária. Cotejando as 
várias opções legais, o administrador obviamente procura orientar os seus passos de forma a evitar, sempre 
que possível, o procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal” (O IVEIRA, 2015, p.23). “O estudo feito 
preventivamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos 
e econômicos e as alternativas legais menos onerosas, denomina-se  lanejamento Tributário” (FABRETTI, 
2009, p. 8). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após análises aos cálculos apurados, percebe-se que a empresa em estudo optando pelo Lucro Real, inci-
dirá uma carga tributária menor, os valores de IRPJ e CSLL a recolher pelo Lucro Presumido fica um total 
de R$ 43.258,27 mais alto do que ao Lucro Real, uma variação percentual de 79,51% de diferença. 
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RESUMO 
Tendo em vista que a carga tributária brasileira é elevada e o difícil entendimento de tributos, pesquisa-se sobre o con-
trole de tributos, ou seja, planejamento tributário, a fim de demonstrar o melhor regime tributários para uma clínica mé-
dica situada em São José do Rio Preto - SP. Para tanto, é necessário informar sobre a importância do planejamento 
tributário, apresentar de forma simplificada o funcionamento de tributos e realizar um comparativo de cálculos com os 
regimes nacionais existentes. Realiza-se, então, uma simulação de enquadramentos com valores hipotéticos. Diante 
disso, verifica-se que no simples nacional e no lucro presumido a empresa pagará mais tributos, já o dentro do lucro real 
há economia de tributos, tendo em vista que é permitido fazer o aproveitamento de créditos de algumas despesas o que 
impõe a constatação de que a realização de um planejamento tributário pode enaltecer a vida financeira de uma empre-
sa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento, tributário, lucro, economia.  

 
INTRODUÇÃO 

A legislação tributária torna o entendimento de suas regras cada vez mais incompreensível, pois está cada 
vez mais ampla e sofrendo alterações, os gestores das organizações muitas vezes não conseguem acom-
panhar essas mudanças e compreender o modo correto de segui-las (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2013). 
Segundo Zanluca (2015), o planejamento tributário nada mais é que um estudo de sistemas legais que visa 
diminuir os tributos pagos pelas empresas. O contribuinte tem o direito de arquitetar seu negócio de maneira 
que apresente baixos custos para seu empreendimento, inclusive a redução dos impostos. Se a forma reali-
zada é jurídica, e licita a fazenda pública deve aceita-la. 

 
METODOLOGIA 

Trabalho qualitativo de natureza descritiva, em especificação no estudo de caso sobre controle de tributos 
com ênfase em clínicas médicas, sendo explicado todos os regimes tributários e sua funcionalidade, e 
desta maneira concluído com o comparativo de cálculos.  

 
DISCUSSÕES 

Na visão de Silva e Coutinho (2019), nesse âmbito de exigências e cálculos os profissionais encontram 
dificuldades para as realizações de trabalhos diários sobre sua situação patrimonial e situação tributária, ou 
seja, precisam de ajuda para a compreensão das rotinas exigidas em lei. Da mesma forma, buscado a dimi-
nuição de impostos a pagar tendo futuramente um melhor resultado financeiro, isto é, sem pagamento de 
impostos indevidos. Realizados os cálculos corretos, com suas respectivas regras o planejamento tributário 
é uma ferramenta extremamente viável para ser realizado por empresas, desde seu início até quando suas 
atividades estiverem já iniciadas para assim, ter um ótimo resultado financeiro.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base em que foi apresentado, contempla-se a importância da organização de tributos para economia 
no ativo da empresa. E ao final do estudo da clínica médica conceitua que a opção do lucro real é a mais 
viável diante dos fatos em que a empresa está sujeita.  
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RESUMO 
Com o intuito de permitir ao Brasil retomar a rota de crescimento e sair de uma das maiores crises econômicas de sua 
história, foram elaboradas e discutidas reformas na previdência e na tributação. A Reforma da Previdência foi definiti-
vamente aprovada em 2019, e agora chega a vez das atenções se voltarem a Reforma Tributária. Mas, quais os impac-
tos da reforma para as empresas prestadoras de serviços médicos?  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tributação, tributária e receita. 

 

INTRODUÇÃO 
O termo reforma significa uma ideia de melhoria, de aperfeiçoamento. Em todas as lutas em que a socieda-
de buscou por uma reforma foi para que a mesma fosse beneficiada. Na área da tributação isto não é dife-
rente. Como se sabe, o Sistema Tributário Nacional é muito complexo e impede que o cidadão comum o 
entenda e sua carga tributária é imensamente elevada, chegando aos níveis de confisco da renda do cida-
dão. Daí a importância de uma urgente implantação de reforma tributária em nosso país que passe pela 
diminuição da carga tributária e também por sua simplificação. O desafio, neste momento, é criar condições 
para consolidar os avanços e acelerar ainda mais o crescimento econômico e a redução das desigualdades 
sociais e regionais. É neste contexto que se justifica a necessidade de se implantar uma reforma tributária 
no Brasil (SANTOS, 2012). 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa se caracteriza como qualitativa descritiva, fundamentada por estudo de caso. A fundamentação 
teoria está baseada na pesquisa bibliográfica em livros, artigos e revistas que contextualizam o cenário, 
embasado nas reformas tributárias divulgadas pelo governo nos anos de 2019 e 2020, com ênfase nos im-
pactos que elas poderão causar nas empresas prestadoras de serviços médicos.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
De forma geral, os médicos podem trabalhar como PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica). A maioria 
acaba preferindo e optando por abrir uma empresa e se tornar PJ por conta da maior praticidade e possibili-
dades de crescimento. Com o objetivo de analisar os impactos que as propostas de reforma tributária em 
análise poderão causar as empresas, foi realizado um estudo de caso em uma empresa prestadora de ser-
viços médicos da cidade de São José do Rio Preto – SP, da qual foi denominada, de forma fictícia, como 
Alfa Clínica Médica Ltda. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o estudo feito, é possível constatar que em todos os regimes tributários utilizados para realizar os cál-
culos, a empresa Alfa Clínica Médica Ltda pagaria mais impostos com as três propostas de reforma tributá-
ria que estão em análise em 2020, quando comparado com as tributações antes das reformas. Nos cálculos 
do Simples Nacional, é possível constatar que a empresa passaria a pagar cerca de 30% a mais de tributos. 
Já no Lucro Presumido, esse aumento é de cerca de 107% na implantação da IBS e 45,58% com a implan-
tação da CBS. No Lucro Real, o aumento é de cerca de 28,74% com a implantação da IBS e de 5% com a 
CBS. Dessa forma, é possível deduzir que a reforma tributária que causaria menor impacto financeiro para a 
população, de forma geral, é a reforma do governo federal, a do PL nº 3.887/2020. Pois além de não alterar 
o Simples Nacional, o PL tem alíquotas menores que as PECs 45/2019 e 110/2019. 
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RESUMO 
A Perícia Contábil é destaque como um dos principais ramos da contabilidade, onde o fato principal é auxiliar no escla-
recimento do litígio entre as partes, Para isso, o perito efetua vistorias, indagações, investigações, avaliações, arbitra-
mentos, sendo os resultados transmitidos através do seu laudo técnico, o profissional contábil emite a veracidade dos 
fatos, respondendo assim os quesitos solicitados pelas partes. Dentre os ramos de atuação de um perito contábil está a 
Perícia Contábil Trabalhista este ramo de atividade é onde o perito analisa os documentos, aplica as técnicas, esclare-
cem os questionamentos das partes, junta provas e apresenta as partes interessadas o laudo pericial contábil para 
assim esclarecer o litígio em questão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Perícia Contábil Trabalhista, Laudo Pericial, Justiça do trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 
A perícia contábil está entre os mais importantes ramos de atuação de um profissional contábil. De acordo 
com a norma Brasileira de contabilidade a perícia contábil tem por finalidade seguir os procedimentos técni-
cos e científicos, a fim de juntar provas para subsidiar a justa solução do litigio, essas provas têm que cons-
tar nos laudos periciais contábeis. Este trabalho tem o objetivo de mostrar a importância do perito contábil 
identificar a verdade dos fatos através de procedimentos específicos que possam auxiliar de forma imparcial 
nas decisões judiciais em causas trabalhistas. 

 
METODOLOGIA 

Esta pesquisa se fez por meio de um trabalho qualitativo de natureza descritiva, onde utilizou-se como base 
de dados de artigos de profissionais especializados, revistas digitais e livros. 
 

DISCUSSÕES 
Existem várias espécies de perícia contábil, onde o que definirá o tipo de perícia contábil é o ambiente que 
ela se encontra. Na visão de Alberto (2000, p. 53) "os ambientes de atuação que lhe definirão as caracterís-
ticas podem ser do ponto de vista mais geral o ambiente judicial, o ambiente semijudicial, ambiente extraju-
dicial e o ambiente arbitral". Sendo assim é de acordo com o conflito entre as partes que se define o tipo de 
perícia, mas, o que os quatro tipos de perícia têm em comum é o objetivo final, que é auxiliar a resolver o 
conflito em questão. De acordo com Sá (2000 p.63) "Perícia contábil judicial é a que visa servir de prova, 
esclarecer o juiz sobre assuntos em litígio que merecem seu julgamento, objetivando fatos relativos ao pa-
trimônio aziendal ou de pessoas". Já Alberto (2000, p.53) tem a visão de que “A perícia judicial   aquela 
realizada dentro dos procedimentos processuais do poder judiciário, por determinação requerimento ou 
necessidades de seus agentes ativos, e se processa segundo regras legais especificas”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para atender ao objetivo proposto o estudo fundamentou-se em uma pesquisa bem exploratória, bibliográfi-
ca de natureza qualitativa por meio de um estudo com métodos comparativo, analisando as mudanças dos 
principais itens que norteiam a relação entre empregado e empregador e que abordou sobre o principal 
assunto de perícia contábil e Direito trabalhista. A perícia contábil é um trabalho especializado, com bases 
científicas, utilizado como elemento de prova, a fim de levar a verdade aos interessados no processo, auxili-
ando assim o magistrado a tomar decisões no julgamento de um fato. 
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RESUMO 
A produção enxuta tem provocado mudanças significativas nas empresas, transformações estas que não vem sendo 
acompanhadas pela contabilidade de custos, desenvolvida para atender a produção em massa que é contrária aos 
conceitos e princípios da produção enxuta. A contabilidade enxuta, Lean accounting ou contabilidade Lean pode ser 
entendida como um conjunto de ferramentas de contabilidade gerencial adaptado e estruturado com modelos de deci-
são específicos para suprir o processo decisório de empresas que estão adotando ou adotaram os princípios e valores 
da produção enxuta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Produção Enxuta, Contabilidade Enxuta, Custo. 

 

INTRODUÇÃO 
O conceito do Lean Manufacturing, que traduzido significa produção enxuta, objetiva o combate ao desper-
dício e eliminação das atividades que não geram valor ao produto. O princípio da produção enxuta é buscar 
a minimização de perdas dentro do processo, para Ohno (1998) quando se reduz as perdas no processo a 
produção torna-se muito mais econômica e eficiente. Na visão de Maskell e Bagalley (2004), a Contabilida-
de Enxuta deve prover os gestores com informações precisas, oportunas e compreensíveis, visando a moti-
var o processo de transformação em toda a organização, levando ao aumento do valor para o cliente, pos-
sível expansão da empresa, aumento da rentabilidade e no fluxo de caixa. 

 
METODOLOGIA 

Como base de dados foram utilizados artigos de profissionais especializados na Filosofia ‘ ’Lean Production’’ 
(como James P. Womack e Taiichi Ohn), publicados em sites, revistas digitais e livros. 
 

DISCUSSÕES 
Segundo George (2002) com aplicação dos conceitos da produção enxuta é possível conquistar um baixo 
custo de produção combinado com alta qualidade e velocidade. Para Grasso (2006) o pensamento lean é o 
estado da arte em sistemas de gestão. Cita um estudo realizado pela U.S. Environmental Protection Agency 
em 2003 mencionando que 30% a 40% das fábricas americanas declaram que começaram a implementa-
ção de práticas leans. E em outro estudo da Industry Week de 2004 afirma que 55% das fábricas america-
nas implementaram alguma versão do pensamento lean para melhorias operacionais. Desta forma podemos 
analisar e comparar o sistema de Contabilidade Enxuta com a Contabilidade Tradicional, ressaltando as 
bases do Lean Manufactoring (Contabilidade enxuta), para uma aplicação direta nos processos produtivos, 
ampliando o campo de visão gerencial. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Quando as empresas adotam a produção em massa os princípios contábeis e de custos focam a unidade 
ao invés da eficiência geral. Esta filosofia leva à produção em grandes lotes, pequena variedade e o cresci-
mento dos estoques de produtos em processo e de produtos acabados. Estes valores aparecem como ativo 
nos balanços das empresas, apesar da quantidade de dinheiro que absorvem. Sendo assim, erros aconte-
cem derivados de se acreditar que minimizando o custo unitário de cada operação reduz-se o custo total. 
Entretanto, Produção Enxuta ou Lean Production ocasionou mudanças significativas na forma como as em-
presas fabricam e vendem seus produtos.  
 

REFERÊNCIAS 
GEORGE, M. L. Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed. EUA: 
McGraw-Hill, 2002. 
GRASSO, L.P. Barriers to lean accounting. Cost Management, v. 20, n. 2, Mar./Apr. 2006, p. 6- 19. 
Maskell, B.H.; Kennedy, F. Why do we need lean accounting and how does it work? The Journal of Corpo-
rate Accounting & Finance. Vol. 18, 59-73, 2007. 
OHNO, T. O Sistema Toyota de Produção – Além da produção em larga escala. 1. ed. Porto Alegre: Bo-
okman, 1997. 



 

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL NAS EMPRESAS 

PRIMILA, João Henrique. Discente do Curso de Ciências Contábeis - UNILAGO. 
 
SOUZA, Ermerson Rogério. Docente do Curso de Ciências Contábeis - UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Este artigo é resultado de pesquisa feita na área de Contabilidade Gerencial, para demonstrar a importância desta es-
pecialidade tão importante para o processo de tomada de decisão. Ela também fornece um demonstrativo real da situa-
ção financeira, gerencial e patrimonial de uma empresa. O texto mostra que as informações geradas pela contabilidade 
gerencial, no processo de tomada de decisão, permitem bom funcionamento da empresa. A contabilidade faz parte do 
cotidiano das empresas e devido às mudanças no mundo empresarial, torna cada vez mais essencial a presença deste 
profissional para auxiliar no gerenciamento das decisões. O contador gerencial exerce papel necessário no processo 
decisório.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade Gerencial, Controladoria, Controller 

 

INTRODUÇÃO 
As empresas devem sempre possuir um controle gerencial que forneça as informações contábeis para to-
mada de decisões. Através do resultado pode-se comprovar que a contabilidade gerencial contribui positi-
vamente para o sucesso das empresas, desde que os empresários estejam dispostos a passar as informa-
ções reais para que os contadores possam auxiliá-los nas tomadas de decisões (PADOVEZE, 2012). Diante 
disso, o objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da gestão de um profissional da Contabilidade 
através de relatórios contábeis para a tomada de decisões. 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa se caracteriza como qualitativa descritiva, fundamentada por estudo de caso. A fundamentação 
teoria está baseada na pesquisa bibliográfica em livros, artigos e revistas que contextualizam o cenário, com 
ênfase na Contabilidade Gerencial, Controladoria e Controller, fornecendo informações aos gestores no 
intuito de melhorar o desempenho de suas empresas nas tomadas de decisões. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Com a dificuldade enfrentada pelos administradores das empresas para se manterem ativos no mercado, 
frente à grande concorrência, justifica-se a necessidade de as empresas possuírem um contador com enfo-
que mais gerencial (CREPALDI, 2012). A contabilidade gerencial gera para as organizações, informações 
reais, precisas e em tempo hábil para os mais diferentes setores operacionais. Com essas informações, os 
gestores conseguem tomar decisões mais precisas, pois conseguem avaliar por inteiro a situação em que a 
empresa se encontra. Para Padoveze (2004, muitos dos instrumentos que auxiliam o processo decisório 
são fornecidos pela contabilidade gerencial. Sendo uma delas a controladoria, cujo objetivo básico está 
voltado à geração de informações, as quais fornecem suporte para o planejamento e controle, com isso o 
processo de tomada de decisão é influenciado diretamente.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De forma clara e objetiva as organizações precisam de um controle contínuo sobre todas as suas opera-
ções, seja ela de grande, médio ou pequeno porte, pois uma organização, independente de tamanho ou 
ramo de atividade, necessita de controle para orientar o processo de gestão. Portanto, o conhecimento da 
contabilidade gerencial, de seus instrumentos contábeis e as diversas formas de analisá-los e extrair as 
informações para auxiliar nesses controles, passa a ser um diferencial competitivo, orientando o processo 
decisório, de acordo com a missão e a visão estabelecida, para a otimização do resultado econômico. 
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RESUMO 
 ara uma administração eficaz e eficiente, planejar e controlar visando redução de desperdícios   necessário. A 
empresa estudada revela problemas no estoque, assim utilizar a controladoria como mecanismo para aperfeiçoar a 
distribuição e reposição dos materiais armazenados,   imprescindível. Busca-se responder o questionamento: como a 
controladoria pode auxiliar para uma melhor gestão de estoque, controlando fluxo de reabastecimento, armazenamento 
e consumo dos recursos? O objetivo   apresentar a evolução da contabilidade, conceitos de controladoria, modelos de 
gestão de estoque; determinar a meta da empresa com o controle de estoque. Justifica-se a realização desse trabalho, 
pelo atual cenário econômico, que o objetivo das organizações   reduzir custos e desperdícios. O estudo determina 
raciocínio para impactos positivos que a controladoria associada ao controle de estoque pode causar.  or fim a 
sugestão de implantação de um mapeamento de processos com benefícios já observados rapidamente e outros que 
podem ser vistos em trabalhos futuros. 
 
PALAVRAS CHAVES: estoque, controladoria, gestão. 

 

INTRODUÇÃO 
 ara Medeiros (2009), no setor de prestação de serviços m dicos, o estoque   essencial e sua relevância 
não diz respeito somente ao custo financeiro que ele representa. Quando se fala em administração eficaz e 
eficiente, planejar e controlar visando redução de desperdícios se faz necessário. Sendo assim   
extremamente importante redobrar a atenção a logística de estoque, pois a falta de determinados materiais 
pode ocasionar a paralisação do serviço prestado pelo estabelecimento (S AK; CHAMBERS; JOHNTON, 
2009). Sendo assim o objetivo geral   demonstrar a implantação de controle de estoque, em uma empresa 
do setor de prestação de serviços na área da saúde e apresentar os benefícios, atrav s da apresentação da 
evolução da contabilidade, conceitos de controladoria, modelos de gestão de estoque e de que forma a 
controladoria pode auxiliar neste processo. 

 
METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos do trabalho utilizou-se de pesquisas em livros, sites da internet e artigos para fun-
damentação teórica. Posteriormente foi necessário analisar o estoque da empresa estudada, após esta 
análise uniu-se as principais falhas encontradas e sugeriu-se aplicação de melhoria mediante mapeamento 
de processo apresentado a organização pelo autor e equipe de controladoria. 
 

DISCUSSÕES 
Mediante análises realizadas pelo autor na empresa estudada foi possível observar pontos cruciais que 
contribuem para uma má gestão de estoque, o acesso livre ao local, compras sem necessidade prévia, re-
quisições via email causando má alimentação no sistema, falta de identificação e organização dos insumos, 
não realização de inventário, falhas no recebimento, foram as principais pontuações. Assim foi sugerido 
para melhoria, o Procedimento Operacional Padrão (POP), definindo um responsável pelo estoque, organi-
zação dos materiais, realização de inventário mensal, implantação de sistema integrado a todos os setores, 
fluxograma de recebimento, definiu-se processo de compras que serão realizadas mediante aprovação. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos mesmo que de maneira parcial, pelo curto prazo, que através da aplicação de melhorias foi 
possível definir sistemáticas e critérios padronizados que facilitaram a gestão de suprimentos. Além disso foi 
possível apontar redução nos custos, rotatividade do estoque, minimização de perdas, grau de relevância 
dos materiais e sua demanda. 
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RESUMO 
A contabilidade gerencial é uma ferramenta estratégica utilizada pelos gestores para auxiliar na administração em geral, 
a fim se obter os resultados desejados. Com o mercado altamente competitivo, as empresas tendem a adotar ferramen-
tas gerenciais que reduzem os riscos e aumentam os resultados como: Analise Swot, ciclo PDCA, modelo Canvas, 
Balanced Scorecard, entre outros. Diante disso, este trabalho teve como objetivo especifico descrever a contabilidade 
gerencial e sua utilidade nas empresas, demonstrar as ferramentas gerenciais mais eficientes e eficazes para a gestão 
de uma empresa e analisar o sistema de informações contábeis, seus componentes e seus processos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade Gerencial, Planejamento, Ferramentas Gerenciais, Tomada de decisão.   

 

INTRODUÇÃO 
Segundo Iudicibus (2010), a contabilidade gerencial, num sentido mais profundo, está voltada única e ex-
clusivamente para a administração da empresa. Ela capacita os administradores a assumirem riscos, pois 
promovem uma visão mais ampla sobre o negócio que eles gerenciam. O âmbito empresarial vem se modi-
ficando ao longo dos anos e resultante disto a demanda de informações está evoluindo a cada dia e as to-
madas de decisões precisam ser mais rápidas e eficazes. O futuro de uma empresa está fundamentado na 
capacidade e na habilidade dos seus gerentes, no tempo que eles dedicam ao negócio e na demanda do 
mercado (BIAGIO; BATOCCHIO, 2012). Assim, o trabalho teve como principal objetivo apresentar a impor-
tância do conhecimento dos sistemas de contabilidade gerencial para o crescimento da entidade, através de 
elementos que contribuem para um melhor gerenciamento. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho partiu através de pesquisas feita em livros, revistas, artigos e sites, o método utilizado foi através 
de pesquisas qualitativas com o proposito em evidenciar a contabilidade gerencial na estrutura organizacio-
nal e, através dela, quais os procedimentos que podem ser aplicados para dar suporte ao processo de ges-
tão, para que possam crescer, e ter resultados benéficos, além de apresentar melhoria na gestão. 

 
DISCUSSÕES 

Segundo o Sebrae (2016), as microempresas representam um maior número de empresas privada e que 
são as maiores geradoras de empregos para o país. Por outro lado, de acordo com as pesquisas apresen-
tadas as microempresas só conseguem se manter no mercado apenas nos primeiros anos de atividade, um 
dos motivos se dá pelo fato dos empresários tomarem decisões baseadas nas experiências que eles acham 
que tem. Qualquer empresa, seja qual for o seu porte, deve implantar algum tipo de controle gerencial, de-
vido ao auxilio direto a administração para a tomada de decisões.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através da contabilidade gerencial, podemos evidenciar a sua importância na estrutura organizacional, e 
através dela, quais os procedimentos que podem ser aplicados para dar suporte ao processo de gestão. O 
estudo de caso permitiu concluir que através da utilização de ferramentas não financeiras os administrado-
res poderão entender a real situação da empresa. Observou-se que a empresa estudada não possuía pla-
nos nem a curto e a longo prazo, e que através deste trabalho e a aplicação das ferramentas houve resulta-
dos positivos de melhoria.  
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RESUMO 
As empresas são praticamente obrigadas a estarem sempre atualizadas, antenadas às mudanças de mercado e desen-
volver e reestruturar um planejamento estratégico, tendo a função de tomada de boas decisões no presente para que 
haja um bom retorno no futuro. Manter a saúde financeira da empresa é um requisito básico para que se mantenha a 
continuidade dos negócios. Diante disso, surge a seguinte questão de pesquisa: Como a controladoria efetua o seu 
papel e direciona as despesas de uma grande corporação do setor automotivo? A controladoria assessora continua-
mente a administração executiva, contribuindo para o aprimoramento da empresa. Tendo críticas construtivas e de 
forma inteligente, identificando oportunidades de melhoria e corrigindo as falhas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Controladoria; Contabilidade Gerencial; Controller; Despesas. 

 

INTRODUÇÃO 
O estudo apresenta a esfera conceitual de controladoria, e demonstra a missão, as funções e os objetivos 
deste setor, onde as diretrizes são de suma importância para o processo decisório dos grandes líderes em-
presariais. De acordo com Padoveze (2012) a controladoria tem sobre o sistema de informações da empre-
sa uma responsabilidade sobre o monitoramento dessas informações que são reportadas para os gestores, 
de toda classe hierárquica. De acordo com Crepaldi (2011) a contabilidade Gerencial é considerada um 
ramo da Contabilidade que tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores de empresas no 
auxílio de suas funções gerenciais. 
 

METODOLOGIA 
O desenvolvimento do projeto foi elaborado pela área de Controladoria, por solicitação do Conselho de Ad-
ministração da empresa em estudo, criando uma estrutura que visa trazer disciplina e organização para as 
despesas do dia a dia, onde todas as despesas e custos devem passar pela análise dessa nova estrutura 
antes de seguir sua efetiva concretização, com transparência e resultados mais rápidos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O novo processo implantado na organização foi denominado de “Torre de  espesas”, a dinâmica funciona 
de uma forma onde o gasto seja inteligente, consistindo esse projeto em criar um processo de alçadas para 
aprovação de despesas, onde as despesas fora dos parâmetros previstos deverão passar pelos aprovado-
res, sendo estes o controller, o CEO e o Gerente de Finanças e Tesouraria. Todas as despesas não orça-
das e as despesas orçadas acima de R$ 20 mil reais deverão passar pelo fluxo deste projeto antes de se-
rem realizadas. O departamento faz a solicitação da despesa e justifica tal ocorrência solicitando aprovação 
para os aprovadores da Torre, estes analisam o momento, a necessidade, o retorno financeiro, os riscos, 
dentre outros e se ocorre uma negativa, devolvem ao solicitante, caso haja uma aprovação, classificam a 
despesa em grupos e informam à área solicitante para prosseguimento no processo de desembolso com a 
devida autorização. Mudança também no fluxo de caixa, onde todos os pagamentos de fornecedores acima 
de R$ 50 mil reais deverão passar pela aprovação da Torre de Despesas, mantendo reporte de informações 
semanais com antecedência.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dentre os benefícios adquiridos com a implantação deste projeto podemos citar: gastos de acordo com o 
que foi orçado, caixa em constante equilíbrio, diminuição de empréstimos e contratações de capital de giro, 
reestruturação das compras para o estoque, evidenciações dos fatos geradores das despesas e sobrevi-
vência com o giro operacional. A Controladoria possibilitou visão do caminhar da empresa. 
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RESUMO 
O profissional contábil sempre se mostrou muito importante para sociedade, desde o começo da civilização contabil i-
zando a caça, com desenhos em paredes, a contagem de pedrinhas que representavam as ovelhas e até os dias atuais, 
com a utilização de sistema que tornou o trabalho desse profissional muito mais rápido e deu maior segurança nas 
informações contábeis. Mesmo com o país em crise, o mercado de trabalho para este profissional é muito amplo, sendo 
necessário para empresas, independente do seu porte e para as pessoas, auxiliando nas tomadas de decisões, poden-
do se destacar em diversas áreas, como em auditoria contábil, controladoria, perícia contábil, que nos últimos anos teve 
grandes destaques, se mostrando muito importante para a solução de litígios na justiça, como no caso da lava jato, 
mensalão e o superfaturamento dos respiradores. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Pericia, Corrupção, Contabilidade, Investigação. 
 

INTRODUÇÃO 
Pela análise de Pinto (2011, p.66), existe uma rede de corrupção no Brasil que funciona dentro e fora do 
aparato estatal, e lhe confere a condição de forma de governar. O caráter dado à corrupção como compo-
nente da cultura brasileira, desde o período colonial, é empecilho para a sua compreensão numa conjuntura 
da modernidade e de aprofundamento democrático, chamando a atenção para as formas de inclusão e ex-
clusão na construção da modernidade brasileira, muitas legitimadas constitucionalmente e que produziram a 
hierarquia das desigualdades, na qual se encontram as condições e possibilidades das práticas corruptas. 

 
METODOLOGIA 

Trabalho realizado através de pesquisas e fontes bibliográficas para fundamentação teórica e pesquisas em 
noticiários de televisão, revistas e publicações de artigos para embasamento do estudo de caso voltado 
para perícia contábil e sua importância no combate à corrupção. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

A perícia contábil,é uma ferramenta poderosa, que auxilia nas identificações sinais de corrupção, desde que 
realizada por um perito contador experiente e que atue dentro de todos os trâmites regidos pela ética, é 
uma das ferramentas mais estratégicas na identificação dos esquemas de corrupção, já que suas apura-
ções e laudos podem apontar a evolução de patrimônio injustificado, desvios de recursos públicos e outras 

operações fraudulentas, como a lavagem de dinheiro. A perícia foi utilizada para a investigação dos respi-

radores de aparelhos, onde 15 estados brasileiros fizeram aquisições com preços muitos diferentes uns dos 
outros, e inclusive em alguns casos ocorreram compras de aparelho sem licitações, durante a pandemia.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Durante a realização deste trabalho, fica claro a importância dos trabalhos periciais para investigação de 

quaisquer irregularidades envolvendo práticas ilícitas, uma vez que os procedimentos técnicos e conheci-

mentos aplicados, torna possível uma investigação sólida e imparcial, principalmente quando tratamos de 

órgãos públicos.  Essa não é a primeira vez que a Perícia Contábil foi crucial para decisões envolvendo 

corrupção no país, no ano de 2014, teve início à maior investigação anticorrupção do país, denominada 

Operação Lava Jato, onde vários mandados de prisão já foram efetivados, porém a investigação ainda está 

em andamento. 
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RESUMO 
A contabilidade possui informações gerenciais para manter uma empresa operando bem, pois, devido às alterações de 
mercado, as empresas estão ampliando as suas necessidades e estão precisando de gestores que entendam do negó-
cio, que tenham experiência e também condições de aprender novas técnicas para escaparem das reações que o mer-
cado está ocasionando. No decorrer do trabalho, será mostrada, através das análises do ponto de equilíbrio e da mar-
gem de contribuição, a importância dessas ferramentas para o gestor.  
 
PALAVRAS-CHAVE: informações, empresa, ponto de equilíbrio, margem de contribuição. 

 

INTRODUÇÃO 
A informação contábil não se limita ao Balanço Patrimonial e à Demonstração de Resultados. Além dessas 
demonstrações, a contabilidade fornece aos gestores informações sobre vários aspectos financeiros e 
econômicos da empresa (IUDÍCIBUS Coord. et al., 2006). O ponto de equilíbrio é a situação em que a em-
presa não gera prejuízo e nem lucro, ou seja, é quando os custos e despesas fixas se igualam à margem de 
contribuição. Margem de contribuição consiste na diferença entre receita e gastos variáveis. E demonstra 
como cada produto colabora para, primeiro, amortizar os gastos fixos, e, depois, constituir o lucro esperado 
pelos sócios (HORNGREN; SUNDEM; STRATTON, 2004; FERREIRA, 2007; MARTINS, 2010). 
 

METODOLOGIA 
A pesquisa caracteriza-se em descritiva, bibliográfica, documental, estudo de caso e coleta de dados. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A utilização da margem de contribuição como ferramenta de gestão reforça o conhecimento de custos de 
forma detalhada. Segundo Crepaldi e Crepaldi (2018), a margem de contribuição é o montante que o produ-
to contribui para amortizar os custos e despesas fixas para formação do lucro. Pois a empresa pode ter uma 
venda de determinado produto que ocasione prejuízo à empresa, que deverá aumentar o seu preço de ven-
da, na tentativa de reduzir a zero um possível prejuízo, ou até mesmo deixar de vendê-lo. Para Crepaldi e 
Crepaldi (2018), o principal objetivo do ponto de equilíbrio é o fornecimento de subsídios para se ter uma 
boa gerência da entidade, diante das informações fornecidas pelos cálculos do ponto de equilíbrio. São três 
os tipos de ponto de equilíbrio: contábil, econômico e financeiro. Mas a opção de deixar de vender aquele 
produto que tenha uma baixa margem de contribuição e consequente alto índice de despesas e encargos 
para interferir no ponto de equilíbrio, deve levar em consideração se ele   o “chama” da empresa.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a análise do ponto de equilíbrio, o gestor, ou até mesmo o diretor que tenha um conhecimento básico 
de contabilidade de custos, tem condições suficiente de fazer uma projeção em até que ponto a sua empre-
sa estará operando em segurança, sem que tenha prejuízos, utilizando a margem de contribuição, chegan-
do ao ponto de equilíbrio. Se caso a margem de contribuição não é conhecida, a empresa poderá ter um 
grande volume de vendas e, mesmo assim, acumular prejuízos. Pois a margem de contribuição ajuda ao 
empresário observar qual produto é mais rentável para a empresa e qual é menos rentável.  
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RESUMO 
A auditoria interna desenvolve um importante papel de controle de processos na empresa, onde o uso do controle 
interno evita desperdícios, mapeia procedimentos e serve como uma ferramenta de apoio para a gestão, fornecendo 
subsídios para os administradores usarem como um instrumento de tomada de decisão. A auditoria interna é funda-
mental para a empresa, ela é uma ferramenta necessária para o controle administrativo, a ausência dessa ferramenta 
pode expor riscos e erros com frequência na empresa, proporcionando desperdícios e abalando a confiança dos ges-
tores e investidores. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria interna, Controle interno, Hotelaria. 

 

INTRODUÇÃO 
Considerada uma peça chave na hotelaria a auditoria interna, representa o uso de procedimentos tendo 
como objetivos proteger os ativos, manter com confiabilidade os dados contábeis e administrativos da em-
presa assim gerando uma maneira clara, pratica e evidente na gestão. O controle interno gira em torno dos 
aspectos administrativos, que influencia diretamente sobre os aspectos contábeis, assim é preciso conside-
rá-los conjuntamente para determinar um aspecto de controle interno adequado (CREPALDI, 2004).  

 
METODOLOGIA 

Este trabalho traz os conceitos principais para o desenvolvimento do tema, tendo uma noção geral sobre a 
auditoria interna na hotelaria, trazendo conceitos e definições, bem como os objetivos principais, as caracte-
rísticas e a importância da auditoria interna; tratando ainda das evidências e dos procedimentos de audito-
ria. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A auditoria interna proporciona aos usuários todos os dados e informações necessárias para um melhor 
controle, clareza e transparência das atividades da empresa no dia a dia, e deve ser utilizada como ferra-
menta estratégica. Como objetivo normatizar, supervisionar, fiscalizar e avaliar os dados contábeis, financei-
ros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, assim visando facilitar a gestão da empresa. Cada tipo de 
estabelecimento possui características próprias e voltadas especialmente para o público-alvo e para a loca-
lização. Os hotéis a serem estudados estão principalmente voltados para hóspedes em negócios na cidade 
durante o ano e hóspedes de lazer em momentos específicos, como em feriados (BORGES, 2010). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, foi apresentado nesse trabalho que a auditoria interna sim, tem muita importância na 
empresa, não só pela busca da “fraude, erro”, mais sim para contribuir como instrumento de auxílio à gestão 
na empresa, a auditoria interna zela pela saúde da organização, evitando sim, os erros, as fraudes, má con-
duta de colaboradores, mas também ela e auxilia na fiscalização de procedimentos, e processos internos da 
empresa. 
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RESUMO  
O presente trabalho tem o intuito de buscar informações para verificar o melhor caminho de recolhimento dos tributos. 
Alves (2015) fala sobre a importância da prestação de serviços do profissional de contabilidade, perante o planejamento 
tributário. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação aplicável às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123/2006. Esta pesquisa se propõe a responder a seguinte pergunta: 
Uma empresa de construção civil que ultrapassou o sublimite de R$ 3.600.000,00 do Simples Nacional compensa per-
manecer no Simples Nacional ou optar pelo Lucro Presumido? O pagamento de tributos é um dos fatores que influencia 
o desempenho, crescimento e sobrevivência das empresas. Através do planejamento foi possível identificar que para 
esta empresa que ultrapassou o sublimite do Simples Nacional a melhor opção é o Lucro Presumido. 

Palavras-chave: Simples Nacional, Planejamento Tributário e Lucro Presumido. 

 

INTRODUÇÃO 
Segundo Silva (2008) para garantir que essas empresas saiam da informalidade e paguem seus tributos 
conforme a Lei, o Governo Federal implementou um novo regime tributário conhecido como Simples Nacio-
nal. Já para Oliveira et al., (2011) o Lucro Presumido é uma forma simplificada de apuração do cálculo dos 
tributos com IRPJ e CSLL. Com base nas informações o objetivo geral desta pesquisa é demonstrar que o 
simples nacional é uma boa opção para empresas no ramo de construção civil e como se comportam en-
quadradas no Simples Nacional e no Lucro Presumido. 
 

METODOLOGIA 

Foi feito um estudo de caso em uma empresa que teve sua atividade iniciada em 2015, com sede em São 
José do Rio Preto/SP. Seu principal CNAE é de construção de edifícios. A empresa é optante pelo Simples 
Nacional desde 2017, no anexo IV, e também é optante pela desoneração da folha de pagamento, mas no 
final do ano de 2019 teve um grande aumento em seu faturamento. Fazendo uma comparação a empresa 
no ano de 2018 faturou R$ 2.096.932,89 já no ano de 2019 faturou R$ 4.350.798,91 fazendo com isso ela 
ultrapassou o sublimite do Simples Nacional, e no ano de 2020 ela desenquadraria do Simples para o Muni-
cípio e para o Estado passando a recolher o ISS fora da guia de arrecadação do Simples Nacional. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Optando por permanecer no Simples Nacional a empresa vai recolher 13,969% no Simples, 4,5% de INSS 
sobre a receita bruta, mais 5% de ISS e reter 3,5% de INSS na nota. No ano de 2020 a empresa faturou até 
o mês de setembro um total de R$ 2.091.458,00. Optando pelo Lucro Presumido a empresa vai recolher de 
impostos mensais o PIS, a COFINS, o ISS e o INSS dando um total de 16,65% no mês e vai recolher tam-
bém no trimestre o IRPJ e a CSLL. Somando as alíquotas dos recolhimentos mensais a empresa irá reco-
lher 16,65% por mês. E a recolher 15% de IRPJ, 9% de CSLL mais 10% de adicional de IR. Comparando os 
cálculos feitos na receita bruta de 2020 pode observar que a diferença de um regime para o outro e peque-
na, no Simples Nacional apresentou um tributo de R$ 586.406,00 e no Lucro Presumido R$ 557.778,34. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Seguindo os objetivos do trabalho, podemos observar que o Simples Nacional é uma boa opção para micro 
e pequena empresa, mais ao ultrapassar o sublimite podemos confirmar que a melhor opção para esta em-
presa é o Lucro Presumido, onde irá recolher menos tributos seguindo a lei.  
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RESUMO 
O planejamento tributário é uma grande ferramenta para as empresas, o principal objetivo que levou a elaboração deste 
trabalho é mostrar como ao planejamento tributário pode influenciar de forma positiva nos resultados das organizações, 
foi elaborado um estudo de casos onde fizemos a apresentação de uma atividade nos três enquadramentos fiscais mais 
utilizados, pois o grande influenciador do lucro é o custo, então estudamos as partes envolvidas para mostrar a impor-
tância do planejamento tributário visando à diminuição de custos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento tributário, enquadramento fiscal, Imposto. 

 
INTRODUÇÃO 

O planejamento tributário é uma ferramenta utilizada para obter economia fiscal, só há tributação a partir de 
um fato gerador, o planejamento tributário tem a missão de nos mostrar o fator gerador antes que aconteça, 
e assim tornar possível a redução de tributos, e é o único que pode resultar a real economia paras as em-
presas, sem a preocupação posteriores complicações com o fisco (FABRETTI, 2006). O gerenciamento 
estratégico das obrigações tributárias torna-se um item fundamental para a sobrevivência das empresas, 
independente do seu porte ou setor. O elevado custo tributário existente no Brasil, se não equacionado, 
pode provocar a extinção do empreendimento (BORGES, 2011). 

 
METODOLOGIA 

Este estudo tem natureza qualitativa descritiva e procura responder ao seguinte questionamento: qual o 
regime tributário mais adequado para a lícita redução dos tributos? Para tanto, criamos uma empresa fictícia 
e fizemos um estudo de caso de seu planejamento tributário, no intuito de verificar qual o regime tributário 
menos oneroso para o caso específico. 

 
DISCUSSÕES 

O planejamento tributário: É uma forma lícita de reduzia a carga fiscal, o que exige alta dose de conheci-
mento técnico e bom senso dos responsáveis pelas decisões estratégicas no ambiente corporativo. Trata-se 
do estudo prévio à concretização doas fatos administrativos, dos efeitos jurídicos, fiscais e econômicos de 
determinada decisão gerencial com o objetivo de encontrar a alternativa legal menos onerosa para o contri-
buinte OLIVEIRA (2005, p.38).  e acordo com Bangs Jr. (1999, p. 190), “O planejamento   um importante 
componente da vida organizacional, capaz de dar-lhe condições de rumo e continuidade em sua trajetória 
rumo ao sucesso”.  esta forma, ininterruptamente a organização deve estabelecer suas metas, constituir 
objetivos e definir recursos e tarefas necessários para alcançá-los, primordialmente, com início na escolha 
do negócio, até a sua efetiva entrada no mercado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desse contexto, torna-se indispensável à utilização do planejamento tributário, uma ferramenta fun-
damental para a empresa manter a sua competitividade no mercado. Competitividade sim, pois mesmo que, 
na maioria das vezes, quem reclama da alta carga tributária são os empresários, fato esse que não deveria 
acontecer, visto que o empresário repassa o valor do imposto no produto que coloca à venda, por conse-
guinte, quem deveria reclamar seria o consumidor, pelos aumentos excessivos da mercadoria/serviço.  
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RESUMO  
O tema do estudo é contextualizado no primeiro capítulo, apresentando a questão de pesquisa, o objetivo geral e os 
específicos, assim como a justificativa do tema e estrutura do trabalho. No segundo capítulo, são apresentados os as-
pectos metodológicos da auditoria. O terceiro capítulo expõe os aspectos referentes aos relatórios de auditoria e os 
diferentes tipos de pareceres. A parte prática da pesquisa, o estudo de caso, é apresentado no quarto capítulo. Por fim, 
no quinto capítulo, são expostas as considerações finais do trabalho, de modo a declarar se todos os objetivos do estu-
do foram atingidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria, Estudo de caso, Análise.  

 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho mostrará sobre a importância da auditoria externa dentro das organizações, como uma 
forma de detecção e prevenção de erros e também como uma ferramenta eficaz na descoberta de fatores 
capazes de direcionar o trabalho da empresa à um nível de qualidade e excelência. E apresentar um estudo 
de caso, de todos os procedimentos fiscais efetuados por uma empresa metalúrgica. Com a pesquisa pre-
tende-se responder: qual a importância da auditoria externa em uma empresa, sendo utilizada como uma 
“ferramenta” de auxílio e detecção de erros? 

 

METODOLOGIA 
Os procedimentos adotados no presente trabalho foram baseados em pesquisas bibliográficas e artigos 
sobre auditoria e ferramentas e informações disponibilizadas pela empresa do estudo de caso. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Dentre os principais impactos positivos da auditoria na organização, ela detecta falhas e ineficiência nos 
procedimentos; da sugestão de melhorias; asseguram a confiabilidade dos dados; protegendo o patrimônio 
contra fraude e aumenta a confiabilidade da organização frente a fornecedores e bancos. Foi realizado um 
estudo de caso, de todos os procedimentos fiscais efetuados por uma empresa metalúrgica, no período de 
cinco anos e sete meses, esclarecer os pontos falhos, assim como possíveis melhorias na readequação de 
seus procedimentos, em conformidade com a legislação fiscal vigente. No final, foi feito o levantamento de 
apropriação indevida de R$ 18.080,09, crédito não apropriado de R$ 178.481,48, recolhimento a maior de 
R$ 799.833,98 e deixou de recolher, por equívocos nas tributações R$ 75.421,68. Ou seja, sem a auditoria 
não seria possível fazer a apuração de todos os dados e valores de grande relevância para empresa com o 
intuído de assessoramento e auxilio, proporcionando diversos benefícios e continuidade dos negócios. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho mostrou que a auditoria externa é utilizada como uma ferramenta de suma importância 
para a permanência das empresas no mercado. Por ser um instrumento de gestão, ela faz recomendações 
e examina se as determinações legais estão sendo devidamente cumpridas visando manter a empresa 
sempre atualizada agindo proativamente para o crescimento e o sucesso do empreendimento, por meio dos 
princípios da administração interligados aos papéis da auditoria. A Auditoria contribui para excelência dos 
processos através de minuciosos trabalhos, utilizando ferramentas e técnicas específicas que permite com 
que o auditor oriente de forma adequada os procedimentos e atividades das entidades, focando em busca 
de melhorias contínuas e soluções de valor para os procedimentos e controles internos dos diversos depar-
tamentos. 
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RESUMO 
A Constituição Federal possui um extenso rol de direitos fundamentais, os quais, apesar de sua obrigatoriedade, podem 
sofrer violações, surgindo então a necessidade de instrumentos que assegurem sua observância. O presente trabalho 
trata dos Remédios Constitucionais como garantias de concretização de direitos, que estão elencados no artigo 5º, 
incisos LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII, da Carta Maior. Assim, quando se tratar das questões de direitos e 
garantias disponíveis aos indivíduos e estes são violados, por abuso de poder ou ilegalidades, ou ainda quando estão 
na iminência de ser, são aplicados os Remédios Constitucionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Remédios Constitucionais. Direitos Individuais. Garantias Constitucionais. 

 
INTRODUÇÃO 

A busca pela realização de direitos é uma constante, mas que nem sempre consegue se concretizar, sur-
gindo a necessidade de buscar garantias que os efetivem. A expressão “rem dio” faz analogia a um termo 
médico que tem o sentido de reparação de lesão, que neste caso seja causada por autoridade pública na 
esfera de direitos. Estamos diante de mecanismos de proteção constitucional, taxativamente previstos na 
Carta Magna, em seu artigo 5º, de grande importância e observância obrigatória em um Estado Democráti-
co de Direito. 
 

METODOLOGIA 
O estudo utilizar-se-á de entendimentos doutrinários e artigos científicos, que refletem o entendimento do 
texto constitucional e legislações especiais em vigor. Veja que a previsão constitucional é complementada 
pelas leis que tratam sobre os remédios constitucionais de forma pormenorizada, explicitando seu procedi-
mento e efeitos, tal qual: Lei n. 12.016/2009, Lei n. 13.300/2016, Lei n. 9.507/1997 e Lei n. 4.717/1965. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo Brenda Licia (LICIA, 2017), esses remédios são utilizados quando há a ausência de garantias 
gerais, eles são meios colocados à disposição do sujeito para garantir seus direitos fundamentais, previstos 
na Constituição. Para cada direito desrespeitado há um remédio constitucional específico, onde este visa 
corrigir algum tipo de ilegalidade ou abuso de poder. Para exemplificar, de forma simplificada, o habeas 
corpus protege a liberdade de locomoção, o habeas data o direito de ter acesso a informações sobre si e o 
mandado de segurança protege direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Já 
para Saleme (2019, p. 147), as garantias constitucionais, em sentido estrito, são meios que a Constituição 
dispõe ao indivíduo para sua proteção diante das violações de qualquer natureza perpetradas pelo Poder 
Público ou autoridade delegada a fim de preservar a legalidade e as limitações normativas em prol do 
indivíduo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nesse sentido, a esses direitos deve ser dada efetividade pela aplicação prática dos direitos e garantias. 
Esses remédios constitucionais devem ser de conhecimento de todos, especialmente seu objeto de prote-
ção, tratando-se de garantia individual e até mesmo coletiva cuja observância traz justiça social. Veja que o 
cidadão que conhece seus direitos tem maiores chances de pleitear sua observância judicialmente, minimi-
zando situações de ilegalidades ou abuso de poder. Cada remédio tem suas especificidades, tais como 
legislações e ritos próprios. Assim, cabe a cada cidadão buscar seu direito, se instruir e se proteger, pois 
Dormientibus non succurit jus (o direito não socorre aqueles que dormem). 
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RESUMO 
Dentre as diversas garantias fundamentais trazidas pela Constituição mais democrática da nossa história, algumas 
ficam estagnadas por conta da falta de regulamentação. Para combater tal problema, temos o mandado de injunção. Ele 
é o responsável para que haja a plena realização dos direitos, independente de omissão legislativa. Trata-se de um 
remédio constitucional extremamente útil e que pode ser impetrado tanto por pessoa física ou jurídica, fazendo com que 
surjam numerosos casos jurídicos merecedores de uma cuidadosa atenção para serem estudados.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Mandado de Injunção. Remédio Constitucional. Controle de Constitucionalidade Difuso. Omissão. 

 

INTRODUÇÃO 
O mandado de injunção foi uma inovação trazida pela Constituição Federal de 1988. Cuida-se, pois, de uma 
espécie de remédio constitucional cabível para sanar uma omissão legislativa, a qual impede o gozo de 
direitos e liberdades constitucionais, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania, segundo lição do art. 5º, inciso LXXI da CF/88, com regulamentação pela Lei nº 13.300/2016. 
Assim, como forma de controle de constitucionalidade difuso que socorre aqueles que são prejudicados 
pelas normas de eficácia limitada, ele é um objeto de estudo deveras interessante, haja vista seu próprio 
conceito e, principalmente, por conta dos mais diversos casos relacionados que frequentemente surgem no 
nosso ordenamento jurídico. 
 

METODOLOGIA 
Procura-se através do presente estudo teórico abordar o mandado de injunção como remédio constitucional 
adequado para a efetivação de direitos não previstos pela legislação. Para tanto, além da análise de casos 
práticos relevantes e da  ei Maior Brasileira, a doutrina “ ireito Constitucional Esquematizado” do  rofessor 
Doutor Pedro Lenza foi de suma importância.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Destarte, para complementar o exposto na introdução, Pedro Lenza afirma que essas omissões decorrem 
em função da “síndrome de inefetividade” das normas constitucionais de eficácia limitada (LENZA, 2019). E 
um dos exemplos mais clássicos acerca disso é a questão da greve dos funcionários públicos. Afinal ela 
não foi especificamente regulamentada à essa classe de profissionais, tornando-se uma omissão total. Por 
conta disso, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim como muitos ou-
tros já fizeram, ajuizou o MI nº 712 para que esse direito fosse garantido aos seus representados. Ao julgar, 
o STF entendeu que a melhor decisão a ser tomada seria aplicar, de forma análoga, o disposto na Lei nº 
7.783/89, que regula a greve no setor privado. Por outro lado, embora aplicável a todos os servidores públi-
cos, esse entendimento não é extensivo àqueles que trabalham no setor de segurança pública, devido à 
essencialidade do serviço, algo polêmico. Ademais outros exemplos citáveis são o do salário mínimo, já que 
existe uma lei discriminando seu valor, mas insuficiente para atender aos requisitos constitucionais, e tam-
bém a situação da aposentadoria especial previstas a alguns. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, nota-se que o presente remédio possui diversas aplicabilidades. Caso estejamos diante de uma 
lacuna legislativa e nossos direitos não possam ser exercidos por conta disso, o mandado de injunção surge 
como poderosa alternativa. Vale dizer que, embora sua decisão tenha eficácia temporária, até que exista a 
norma regulamentadora, esta se traduz em verdadeiro instrumento de eficácia social. Aliás, existem várias 
situações em que o tribunal competente, uma vez que não se restringe apenas ao STF, decidirá a situação 
sem nem conceder prazo a outro Poder para legislar sobre o assunto, garantindo-se, assim, maior eficiência 
ao processo. 
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RESUMO   
A ação de Mandado de Segurança   verdadeiro instrumento de realização de direitos, podendo ser utilizado quando o 
paciente, que neste trabalho se relaciona a caso de atendimento da saúde, precisar assegurar seu direito líquido e cer-
to que foi violado ou está na iminência de ser, não tendo nas ações de Habeas Corpus e Habeas  ata opção de solu-
ção. O direito social à saúde está estampado no artigo 6º da Constituição Federal, tratando-se de direito correlato a 
própria vida, sejam em ações de promoção, recuperação ou reabilitação.   
 

PALAVRAS-CHAVES: Mandado de Segurança. Saúde.  ireito Social.    

   

INTRODUÇÃO   

O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, sendo disciplina-
do pela Lei nº 12.016/2009, com o objetivo de proteger ou reparar direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, tratando-se de garantia constitucional. Nesse sentido, tal ação se constitui 
instrumento processual de proteção a certos direitos, preenchidos os requisitos legais, como ser direito lí-
quido e certo, a exemplo do direito à saúde. A saúde é direito social de observância obrigatória, tratando-se 
de direito universal, que se realiza em assegurar direitos mínimos ao indivíduo. Nesse sentido, o presente 
estudo reflete as situações nas quais o indivíduo não consegue obter o direito à saúde, a exemplo do forne-
cimento de medicamentos, exames ou mesmo tratamento médico, valendo-se então do poder judiciário. 
Veja que a ação constitucional do Mandado de Segurança tem função importante, especialmente relaciona-
da à dignidade da pessoa humana e justiça social.    
  

METODOLOGIA   
A metodologia deste trabalho foi o levantamento bibliográfico a respeito do tema, al m de jurisprudência 
e legislação específica. Os direitos sociais são instrumentos para concretização da dignidade da pessoa 
humana, especialmente o direito à saúde, compreendido por Leny Pereira da Silva, que, em caso de even-
tual violação ou ilegalidade, possibilita a atuação da jurisdição, através de ações, como o Mandado de Se-
gurança.    

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   
Um dos marcos da Constituição de 1988 é a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de 
atender as necessidades da população, através de políticas públicas, como o fornecimento de medicamen-
tos de alto custo e atendimento médico quando necessário. José Afonso da Silva (2002), explana que os 
direitos sociais são direitos fundamentais do homem, assim, possibilitando a igualdade as demais classes 
sociais desiguais. Nesse sentido, exige prestações positivas do Estado, que, quando desrespeitadas, auto-
riza o titular do direito a buscar soluções, utilizando-se inclusive da via mandamental, a exemplo do que 
ocorreu no julgamento da Apelação Cível 1000225-23.2019.8.26.0653 junto a 8ª Câmara de Direito Público 
do TJS , em 13/11/2020, que “reconheceu a obrigação do poder público ao fornecimento do medicamento 
não constante dos atos normativos do SUS” (TJS , 2020). Veja que, nos moldes do julgamento menciona-
do, o poder judiciário tem se mostrado como via essencial para realização de direito tão fundamental como 
a saúde, o que, pela ação de mandado de segurança, se realiza com mais eficiência e celeridade. 
   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A saúde é direito de todos os cidadãos, sendo dever do Estado sua prestação, tratando-se inclusive de 
competência comum dos entes federados, nos termos do artigo 23, II, da Constituição Federal. Nesse senti-
do, o poder judiciário se revela com importante atuação, especialmente através das ações de mandado de 
segurança, ao propiciar que indivíduos tenham acesso a direitos essenciais, como a saúde. A ação manda-
mental   instrumento valioso, especialmente por atender a tramitação especial e mais c lere.   
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RESUMO 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 conferiu à saúde um caráter fundamental, social, transindivi-
dual e individual, ao mesmo tempo. Nesse sentido, o atual cenário de enfretamento a pandemia de COVID-19 declarada 
oficialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020, revela as sérias dificuldades prá-
ticas a efetivação ao direito à saúde, embora garantido constitucionalmente. Proteger, prevenir e tratar as doenças, por 
meio de medidas que assegurem a integridade física e psíquica do ser humano, com escassez de recursos e insumos, 
são problemas enfrentados diariamente por todos os Estados brasileiros. O presente artigo tem por objetivo conceituar 
esta temática à luz dos chamados limites à efetivação do direito à saúde, norteados pelo mínimo existencial e reserva 
do possível. 
    
PALAVRAS-CHAVE: Direito à saúde. Pandemia. Efetivação. Mínimo existencial. Reserva do possível. 

 

INTRODUÇÃO 
O direito à saúde tem previsão no artigo 6º da Constituição como direito de todos e dever do Estado. O arti-
go 196 garante a amplitude do direito mediante políticas públicas com vistas à redução do risco de doença e 
de outros agravos, bem como a equidade e universalidade do acesso. A previsão legal tem sido cada vez 
mais suscitada, o que se agravou no atual cenário mundial de enfrentamento da pandemia do COVID-19, 
no qual se notou escassez de recursos como leitos em UTI’s e respiradores, levando-se inclusive a questio-
nar se o sistema de saúde não estaria em colapso. Em momentos assim, despesas do Estado são potencia-
lizadas, pois constata-se que as necessidades são maiores do que a possibilidade de atendimento, levando 
inclusive à escolhas por parte do poder público, o que pode gerar não atendimento e, portanto, afronta ao 
direito de atendimento universal para fins de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
 

METODOLOGIA 
Aborda-se um estudo teórico acerca do direito à saúde em tempos de pandemia, baseado no atual cenário 
de repercussões mundiais com relação a saúde pública e fundamentada em artigos científicos e ideias do 
Mestre e Doutor Pedro Lenza que elucida a respeito do direito constitucional social à saúde. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A caracterização do direito à saúde como direito coletivo, ou mesmo como um interesse difuso em certas 
hipóteses, não lhe serve para afastar a titularidade individual que apresenta, visto que, a despeito das ques-
tões ligadas à saúde pública e coletiva, jamais perderá o cunho individual que o liga à proteção individual da 
vida, da integridade física e corporal pessoal, assim como da dignidade humana da pessoa individualmente 
considerada em suas particularidades, até mesmo em termos de garantia das condições que constituam o 
mínimo existencial de cada um (Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dado o exposto, infere-se que para a efetivação do direito fundamental à saúde deve-se observar as condi-
ções básicas para a sobrevivência humana. Em cenários em que os recursos são limitados ou até mesmo 
inexistem, tal qual tem ocorrido no combate à COVID-19, é essencial que se leve em consideração o princí-
pio da reserva do possível, que considera a razoabilidade da pretensão, que no caso é o atendimento na 
área da saúde, e a disponibilidade de recursos para efetivar a prestação, a fim de atender à dignidade da 
pessoa humana, sem arriscar direitos futuros. Nesse sentido, deve-se resguardar o mínimo existencial, de 
modo que o indivíduo tenha atendidos os seus direitos, dentro das capacidades de gestão de recursos do 
próprio Estado. 
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo conceituar o Estado Laico, sua fundamentação, como é promovido oficialmente no 
tocante a separação entre Estado e Religião. Versará sobre a ideia de laicidade e como se dá a postura do Estado 
sobre a influência de correntes religiosas em assuntos estatais. Partindo do pressuposto de que Estado deve garantir e 
proteger a liberdade expressão religiosa de cada cidadão, contudo, evitando que ideologias religiosas, seja ela qual for, 
venham a exercer interferência em questões políticas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estado. Laicidade. Religião. Legalidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O Estado Laico, também conhecido como Estado secular promove equidade, independente de escolha reli-
giosa, portanto, não promove preferência a credos, crenças e religião. Assim, assegura, garante e protege a 
livre escolha religiosa de cada cidadão, como disposto no artigo Décimo nono (19°), incisos I e II da Consti-
tuição Federal Brasileira. Além disso, não exerce interferência religiosa em assuntos políticos estatais, nos 
termos do artigo Quinto (5°), inciso VI da Carta Magna do Brasil. 
 

METODOLOGIA 
Embasado na jurisprudência contida na Constituição Federal Brasileira e posteriores emendas promulga-
das, será realizado um estudo fundamentado e analítico com conteúdo de natureza qualitativa e de teor 
histórico sobre o Estado laico. Verificaremos ainda sua aplicabilidade no comportamento da sociedade, 
alinhando o conjunto do objeto em estudo com a da doutrina defendida pelo Doutor e mestre em Direito e 
também Professor de Direito Constitucional, Pedro Lenza, através de pesquisas bibliográficas. 
  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
De fato, entrar em um comum acordo ou até mesmo num consenso sobre as diversas expressões religiosas 
é bastante complexo, conflito esse resultante de uma sociedade formada por uma pluralidade gigantesca de 
crenças e valores. Isso se deve especialmente a miscigenação cultural e religiosa existente no Estado brasi-
leiro. Declaradamente laico, o Brasil ainda é alvo de discussões se a laicidade estatal é de fato aplicada. Na 
visão do Professor, Mestre e Doutor Pedro Lenza, laicidade não se confunde com laicismo. Segundo este 
doutrinador, laicidade significa neutralidade do Estado na questão religiosa, afirmando assim, que a Repú-
blica Federativa do Brasil tem como marca a laicidade, defendendo não existir qualquer religião oficial, afir-
mando completa distinção entre Estado e a Igreja, caracterizando o Brasil, como sendo um país leigo, laico 
ou não confessional. [...] Por todo o exposto, podemos afirmar que o preâmbulo não tem relevância jurídica, 
não tem força normativa, não cria direitos ou obrigações, não tem força obrigatória, servindo, apenas, como 
norte interpretativo das normas constitucionais. [...] (LENZA, 2013). Tal entendimento, entretanto, não impe-
de que o Estado proteja as diversas manifestações religiosas, suas expressões e liturgias, tratando-se de 
direito fundamental expresso na Constituição Federal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Constituição Federal Brasileira assegura ao máximo a liberdade religiosa aos seus cidadãos, tratando-se 
de direito vinculado à liberdade de expressão, mas há separação entre a igreja e suas decisões políticas. 
Veja que o Estado não fomenta o ceticismo e nem mesmo a extinção ou distinção das religiões. Existe iso-
nomia de tratamento, com neutralidade. Nota-se que o poder público e o ordenamento jurídico busca uma 
pacífica convivência entre as manifestações religiosas, sem incentivar avanços de correntes religiosas es-
pecíficas. 
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RESUMO 
O Direito Penal encontra como missão a proteção dos valores elementares para a vida humana, assegurando os valo-
res ético-sociais mais importantes. As penas visam à aplicação de sanções, como resposta estatal ao delinquente que 
pratica um fato punível. Entretanto, nos deparamos com uma política penal que busca demasiadamente a aplicação da 
repressão, que muitas vezes se dá de forma injusta e seletiva, não punindo de forma igualitária e acaba encobrindo o 
real motivo que fundamenta a violência. A finalidade desse trabalho é apresentar uma análise crítica sobre as inconfor-
midades do sistema jurídico-penal, aplicado atualmente em face dos grupos de menor poder aquisitivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Caso Paraisópolis; Seletividade penal; Sanção penal; Direito Penal. 

 
INTRODUÇÃO 

A punição estatal recai principalmente sobre pobres desafortunados, caracterizados como “vencidos”. Caso 
recente que ilustra claramente tal situação   o que ocorreu em  araisópolis, no baile da “ z7”, marcado 
pela ação de policiais militares na madrugada do dia 01/12/2019 que deixou nove pessoas mortas e doze 
pessoas feridas. O baile é um dos maiores eventos realizados entre os jovens de classe média baixa e clas-
se baixa, sem intervenção do Estado ou qualquer autoridade política. Na data, mais de 5 mil pessoas esta-
vam espalhadas por toda comunidade e, por volta das 4h da manhã os policiais entraram no local suposta-
mente após uma perseguição à dois suspeitos em uma moto, intervindo com bombas de efeito moral e ba-
las de borracha para dispersar a multidão. 
 

METODOLOGIA 
O método de abordagem utilizado é o indutivo, cujo raciocínio partiu de fatos para se alcançar conclusões 
gerais. Foi usado também o método analítico-sintético para a análise de notícias jornalísticas e textos legais, 
com a técnica de pesquisa bibliográfica, por meio de obras relacionadas ao Direito Penal.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
De acordo com testemunhas, os policiais deliberadamente invadiram o local com adoção medidas diversas 
daquelas aplicadas na abordagem entre jovens de classe média/alta, diante da classe social e do status dos 
indivíduos objetos de persecução. Ações que geram uma percepção ilusória de “pacificação” e controle 
estatal sob as comunidades e os moradores e acarretam o aumento da população carcerária que, de acor-
do com as Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro, o Brasil ocupa a 4° posição com 
aproximadamente 700 mil presos em infraestrutura precária. Com significativo aumento da violência e a falta 
da reabilitação cada vez maior, tem-se um problema social e de segurança pública, assim como a aborda-
gem policial brutal e violência em face de indivíduos que compõem a classe baixa, repressão mais fácil de 
ser aceita e esquecida pela marginalização provocada pelo poder público, evidenciando uma criminalização 
determinada pela personalidade e não pelo ato que cometido, denominada como Direito penal do Autor. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os números de mortes causadas por ações policiais sem a vigilância eficaz do Estado evidenciam que a 
política prisional enfoca nos marginalizados da sociedade. A marginalização cresce de forma exorbitante e 
infelizmente a busca por igualdade social e racial é cada vez mais minimizada e esquecida. 
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RESUMO 
A doutrina jurídica brasileira apresenta a hipnose como causa de excludente da conduta e, por consequência, do crime, 
sob a alegação da voluntariedade no comportamento delitivo que seria praticado em completo estado de inconsciência. 
O estudo da hipnose, dentro da psicologia, por outro lado, mostra que nenhum indivíduo pratica a conduta fora de seu 
caráter moral, tendo em vista que não se perde a consciência. O hipnotismo pode ser útil, para não se excluir a conduta 
do agente, pois através das condutas sugestivas do hipnotizador, pode-se obter a verdade dos fatos.  

 
PALAVRAS CHAVES: Direito Penal, Hipnose, Excludente da conduta. 

 
INTRODUÇÃO 

A doutrina brasileira exclui a conduta do agente sob estados de inconsciência, colocando a hipnose sob tais 
excludentes. Sendo assim, a hipnose, à vista do Direito Penal, torna o agente inconsciente da conduta pra-
ticada, por suposta falta de voluntariedade, diante da sugestão de um terceiro. Por este motivo o art. 29 do 
CP, pune o agente não pela prática do crime, mas sim pela determinação. Isto não contrata com a resistên-
cia que opõem os hipnotizados a realizações de ações que repugnem a sua consciência, porque na falsa 
confissão se cria a persuasão de dizer a verdade, diante de uma conduta específica.  

 

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 a livros, revistas, artigos e sites que abordam o tema de forma específica e objetiva. 

 

FUDAMENTAÇÃO TEORICA ou DISCUSSÕES 
A doutrina brasileira apresenta a hipnose como excludente da conduta, sob a alegação da falta de volunta-
riedade e consciência do agente. Contudo, o transe hipnótico não gera a perda de consciência. Na hipnose 
a pessoa fica acordada, consciente e sabendo o que está sendo hipnotizada. A hipnose, tem efeito caracte-
rístico sobre o cérebro, trazendo a perfeita realidade ao indivíduo de seus atos. A hipnose não controla a 
mente, não apaga memórias e não faz perder a consciência; isso porque o este indivíduo entra em um 
grande estado de relaxamento e atenção, podendo sair do transe a qualquer momento. A hipnose, em sua 
utilidade, deve agir para reforçar as diretrizes reais da consciência, não com o caráter de modificá-las. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No judiciário, o hipnotismo nasceu para ser útil as suas convicções pessoais. Entretanto dentro do Direito 
Penal, o tema é de suma importância diante da hipnose ser considerada, ao menos para doutrina majoritá-
ria, como excludente da conduta. Porém, ao que parece, este tema, deve ser objeto de estudos mais apro-
fundados, pois para a psicologia hipnótica, o indivíduo não perde a consciência, de modo que não poderia 
ser excluída voluntariedade na conduta delitiva praticada. 
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RESUMO 
O tema abordado neste estudo é a Pena de Morte no Brasil, também chamada de pena capital. É o processo no qual a 
vida de uma pessoa é retirada como sanção pela prática de determinado crime, punição que é aplicada pelo Esta-
do após uma decisão judicial. A última vez em que a pena de morte foi utilizada no Brasil foi em 1876, ficando oficial-
mente proibida com a Proclamação da República em 1989. O estudo foi realizado com base na legislação penal Brasi-
leira, apresentando o principal motivo da abolição da pena de morte. Contudo, também são apresentadas as exceções 
previstas no art. 5º, inciso X VII, “a” da CF e na  ei do Abate ( ei n. º 9. 14/1998). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pena de Morte no Brasil. Direito Penal. Pena capital. 

 

INTRODUÇÃO 
O estudo realizado tem como objetivo a apresentação sobre a retirada da Pena de Morte do Código Penal 
Brasileiro, que tinha como principal finalidade a repressão à prática delitiva, bem como das exceções previs-
tas no art. 5º, inciso X VII, alínea “a” da CF e na  ei n. 9. 14/98. A abolição da pena de morte se deu com a 
Constituição Federal de 1889, o que fez com que o Brasil se tornasse a segunda nação das Américas a 
abolir tal pena para crimes comuns, ficando atrás apenas da Costa Rica, que aboliu em 1859.  

 
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. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A pena de morte foi abolida no Brasil, pela Constituição Federal de 1889, diante da abolição da escravidão, 
um ano antes, sendo tal pena voltada para reprimir e punir as práticas delitivas deles. Contudo, a Constitui-
ção de 1937, a qual regeu o Brasil durante a Ditadura Militar, passou a condenar prisioneiros à morte por 
crimes cíveis e militares em tempos de guerra. Esta pena tinha como finalidade punir opositores ao regime. 
Não há registros oficiais de execuções ocorridas neste período, no entanto, o regime militar foi responsável 
pelo assassinato extrajudicial de pelo menos 300 dissidentes políticos. Apesar da proibição atual, existem 
duas exceções: uma no art. 5º, inciso X VII, “a”, CF, que permite  à aplicação da pena de morte em caso de 
guerra declara, para práticas de traição, assassinato, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de 
guerra e terrorismo (art. 84, inciso XIX, CF), sendo importante lembrar que o Brasil é membro do Protocolo 
da Convenção Americana de Direitos Humanos para a Abolição da Pena de Morte, ratificada em 13 de 
agosto de 1996, o que o torna um dos poucos países que aboliram a pena de morte da legislação regente. 
A segunda, é a Lei do Abate, a qual permite que aeronaves hostis ou suspeitas possam ser abatidas pela 
Aeronáutica. Existe uma grande discussão sobre o tema, tendo em vista que uma parte da população apoia 
a aplicação da pena de morte, acreditando que a mesma reduziria a violência, diminuiria os gastos para 
ressocialização dos presos e preveniria a prática de crimes hediondos. Já a parte contrária, argumenta que 
tal ato é guiado pelo sentimento de vingança, violando a dignidade da pessoa humana, além da possibilida-
de da ocorrência de erros judiciários que poderiam acarretar a pena de morte para pessoas inocentes.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar da pena de morte já ter sido utilizada como método de punição, atualmente a mesma é expressa-
mente proibida pela Constituição Federal, exceto em casos de guerra declarada e da Lei nº 9.614/1998.  
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RESUMO 
Esse trabalho tem como objetivo demonstrar a luta travada pelas mulheres em prol da conquista de seus direitos peran-
te a sociedade, superando a subordinação imposta pelo patriarcado e influenciada por algumas instituições, como a 
própria igreja, bem como apresentar o suporte jurídico concedido pela Lei Maria da Penha durante a batalha por con-
quistas de condições equitativas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha. Violência doméstica. Ação penal.   

 

INTRODUÇÃO 
O presente artigo consiste na análise e apresentação sobre a subjugação e violência introjetada na socie-
dade. O que faz com que a agressão física, psíquica, patrimonial e sexual contra a mulher tenha sido, por 
muito tempo, vista como normalizada. Tal situação é um dos motivos pelos quais uma mulher, vítima de um 
relacionamento abusivo, acaba suportando a violência doméstica que pode chegar a consequências irrever-
síveis. O objetivo Será analisar também, a tutela jurídica que é concedida as vítimas, ainda que durante 
esse relacionamento abusivo, tendo em vista a ação penal ser de iniciativa pública incondicionada. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado levantamento de diversos materiais sobre relacionamentos abusivos e violência contra mulher 
em conjunto com a Lei Maria da Penha. Método utilizado foi dedutivo a par da pesquisa bibliográfica. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Com a evolução social, o homem foi colocado em uma posição superior apoiado por grandes filósofos e 
pela igreja cristã e, diante do poder, o homem começa a tratar a mulher como objeto de sua propriedade, 
devendo, ao mesmo, obediência e respeito. Inicia-se, então, uma cultura de “violência normalizada” em face 
da mulher, o que reflete nos motivos pelos quais mulheres, aprisionadas dentro de seus lares, sofrem em 
silêncio, violência e abusos, sem força ou apoio, para deixar o relacionamento. A Lei Maria da Penha esta-
belece politicas de assistência à mulher em situação de violência doméstica, inclusive com a adoção de 
procedimentos especializado, como a não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições, para 
que a vitima não tenha que reviver as agressões, bem como apoio prestado por servidores - preferencial-
mente do sexo feminino, o que levou a implementação das Delegacias de Atendimento à Mulher. Diante da 
vulnerabilidade da vítima, o STF entendeu por assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso 
de crime de lesão corporal, praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que as vítimas se mantêm em um relacionamento abusivo por circunstâncias alheias a sua von-
tade e que precisam de ajuda e apoio para que deixem de viver essa situação, apoio que não deve partir 
apenas das autoridades, mas da sociedade como um todo. A sociedade deve cuidar das mulheres, lutar 
pela igualdade material de direitos e, em especial, pela interrupção da “violência normalizada”, devendo, 
para tanto, contar com todo o amparo jurídico, uma vez que as vítimas são fortes e guerreiras. Porém, além 
de ser mais difícil vencer essa batalha sozinha, a responsabilidade é de toda a sociedade.  
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RESUMO 
Os direitos humanos passaram por profundas mudanças ao longo da história. As mudanças da nossa sociedade. No 

Brasil, o marco do avanço nesse tema veio com o advento da Constituição Federal de 1.988. Mas não foi só. A Emenda 

Constitucional nº 45/04 consubstanciou a equiparação dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos às Normas 

Constitucionais (art. 5, § 3º). 

 
PALAVRA-CHAVE: Direito Internacional. Direitos Humanos. Tratados Internacionais. Equiparação. Emenda 45/04. 

 

INTRODUÇÃO 
O estudo visa abordar a Emenda Constituição nº 45/2004 no tocante a alteração do status dos Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, conferindo-lhes equivalência a emenda constitucional, dando, 
por obvio, a devida importância a matéria e cumprindo o fundamento de um Estado Democrático de Direito 
previsto na própria Constituição: o da dignidade da pessoa humana. 

 

METODOLOGIA 
A mesma consiste na revisão bibliografia de informações concisas em sites, textos e artigos científicos, 
obras doutrinárias, Emenda Constitucional e a própria Constituição Federal da República de 1.988. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos que forem aprovados sob o rito do artigo 5°, 
§3° da Carta Magna, recebem o alto escalão de equiparação às normas constitucionais. E, se não forem 
aprovados sob o rito do artigo citado acima, recebem a posição de normas supralegais, posição esta tam-
bém encampada pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se, que mesmo com a tentativa de elevar o status dos tratados internacionais de direitos humanos, 
consta nítido a diferenciação de tratamento dado pelas autoridades baseado no quesito pertencente ao 
artigo 5°, §3°.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição Federal do 
Brasil em relação aos direitos garantidos nos tratados de direitos humanos. O trabalho apontará também, os tratados 
ratificados no ordenamento jurídico e sua incorporação no direito brasileiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Constituição Federal. Tratados Internacionais. 

 

INTRODUÇÃO 
O trabalho irá tratar da ratificação de alguns tratados importantes para os Direitos Humanos, da aplicabilida-
de desses direitos no nosso ordenamento jurídico e da evolução histórica para que esses tratados fossem 
incluídos como lei no Brasil. Serão abordados também qual é o status em que os tratados são aprovados, a 
hierarquia e o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade de tais tratados. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia consiste no levantamento de dados junto a obras doutrinárias, Julgados do Supremo Tribunal 
Federal e Constituição Federal de 1988. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os tratados de direitos humanos, que nos quais foram aprovados na forma de correção, serão equivalentes 
às emendas constitucionais (CF, art. 5º, § 3º); os tratados de direitos humanos, aprovados pelo procedimen-
to ordinário, terão status supralegal, em hierarquia inferior à Constituição e superior à legislação ordinária, 
os tratados e convenções internacionais que não trate sobre direitos humanos incorporarão no ordenamento 
jurídico com força de lei ordinária. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por fim, o trabalho demonstra a forma de incorporação dos tratados internacionais comuns e dos tratados 
de proteção aos direitos humanos, bem como a hierarquia normativa de tais tratados, bem como os pontos 
controversos da discussão atual sobre o tema, visando o correto esclarecimento de acordo com a Constitui-
ção Federal. 
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RESUMO 
O tema relacionado à execução provisória da pena privativa de liberdade está diretamente ligado à interpretação e à 
extensão da aplicação do princípio da presunção de inocência. No ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal havia 
firmado entendimento de que a execução provisória ofende tal princípio, não sendo cabível sua aplicação. Todavia, em 
2016, em um novo julgamento, a Corte Constitucional reconheceu a ocorrência de mutação constitucional, passando a 
admitir a execução provisória a partir da confirmação da sentença penal pela segunda instância, fato revisto em 2019. 
Há de se enfatizar a prisão provisória prevista em nosso ordenamento jurídico e a morosidade de nossos órgãos julga-
dores, em que fez com que acostumemos com o fato de um processo durar 5,10,15,20,30 anos, consagrando, em tons 
estrondosos, a seletividade da Justiça.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Execução provisória da pena. Supremo Tribunal Federal. Constituição Federal. 

 

INTRODUÇÃO 
O presente estudo objetiva analisar detalhadamente as circunstâncias e desmembramentos do Cumprimen-
to da Execução da Pena após julgamento em Segunda Instância. Para tanto, procura-se abordar as semân-
ticas dos princípios, em especial do princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, a origem 
histórica do princípio debatido, seus dinamismos, e o que acontece, ou melhor, como nosso Poder Judiciário 
deve enfrentar um cenário conflitante entre normas e princípios. Em palavras simples, o estudo será voltado 
para afirmar que é legítima a prisão do agente após o julgamento em segunda instância.  
 

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 mesmo com clareza e discernimento neces-
sários para que possamos entender a diferença de entendimento jurisprudencial e princípios ligados ao 
tema de execução provisória da pena.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O tema debatido, atual e polêmico, sobretudo em razão do novo posicionamento adotado pelo egrégio Tri-
bunal Federal, firmado em fevereiro de 2016, era no sentido de que a decisão penal condenatória, enquanto 
pendente de recurso, jamais poderia ser executada. Entretanto, tal entendimento teve brusca mudança em 
novembro de 2019 com o julgamento das ADCs 43,44 e 54 pelo Supremo Tribunal que entendeu, por sua 
maioria, ser constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal e que não se pode executar a pena de 
forma provisória.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por fim, entende-se que a presente decisão do Supremo Tribunal Federal se mostrou relevante, sobretudo 
em termos de política criminal. O importante julgado de 2019, entendeu não ser constitucional a execução 
provisória da pena desde que pendentes recursos que possam provar que o condenado é inocente. Em 
palavras simples, o entendimento atual do STF é de a execução provisória da pena não poderá ser iniciada 
quando pendentes julgamento de recursos, podendo somente ser executada provisoriamente se o réu con-
denado estiver esperando o julgamento dos recursos especial e extraordinário, pois os mesmos não gozam 
de efeito suspensivo, e se tiver preenchido todos os requisitos do artigo 312 do CPP.  
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RESUMO 
A crise energética enfrentada pelo estado brasileiro do Amapá, que vive em situação de calamidade desde o dia 03 de 
novembro de 2020, suscitou uma antiga discussão, sucedida em outros momentos da história de nosso país, acerca do 
reconhecimento da energia elétrica como imprescindível para a manifestação dos direitos fundamentais previstos em 
nossa Constituição Federal, uma vez que se vincula ao mínimo existencial, no processo de concretização de uma vida 
digna, analisada a conjuntura atual de nossa sociedade que se encontra em evolução constante, demandando cada vez 
mais para que se alcance o mínimo existencial. E neste contexto, a energia elétrica figura como meio fundamental para 
a satisfação de necessidades básicas.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Energia elétrica. Direitos fundamentais. Constituição Federal. 
 

INTRODUÇÃO 
O estudo apresentado possui a finalidade de discutir, de forma indireta, o acesso à energia elétrica no rol 
dos direitos fundamentais, uma vez que se trata de meio para satisfação dos direitos individuais e coletivos, 
assim como dos direitos sociais, elencados na Constituição Federal de 1988. Nesta perspectiva, a energia 
elétrica é ponte de acesso indispensável que assegura que as necessidades básicas saúde, educação e 
alimentação, sejam satisfeitas. 
 

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 na Constituição 
Federal fundamento que abranjam os direitos correlatos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Apesar de não haver na CF/88, tipificação expressa do direito discutido no rol daqueles considerados fun-
damentais, é importante ressaltar que se trata de conteúdo meramente exemplificativo, as garantias mani-
festadas no artigo 5°, da nossa magna-carta, visto que, conforme expresso no §2°, do mesmo dispositivo 
legal, os direitos e garantias expressos nesta, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Neste 
sentido figura a Proposta de EC nº 44/2017 que objetiva categorizar como direito social na CF, o acesso à 
energia elétrica, de forma a elevar seu status de necessidade garantindo seu fornecimento para todo o terri-
tório nacional. O art. 22, do CDC, determina o contínuo fornecimento dos serviços essenciais e que o seu 
descumprimento é inconstitucional, uma vez que o Direito do Consumidor possuir status de Direito Constitu-
cional, conforme disposto no artigo, 5°, inciso XXXII, da CF, onde a proteção ao consumidor figura cláusula 
pétrea. Por conseguinte, é importante ponderar que a Agência Nacional de Energia Elétrica, em razão da 
pandemia no novo coronavírus, vedou a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência 
de unidades consumidoras em reconhecimento a sua indispensabilidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por fim, conclui-se que, apesar de não haver tipificação específica, o acesso à energia elétrica é direito fun-
damental, uma vez que seu fornecimento é indispensável para a manutenção de uma vida digna. Contudo é 
necessário que haja efetividade deste direito, uma vez que, apesar de ser reconhecida sua essencialidade, 
sua indispensabilidade é negligenciada e o fato de ter sua distribuição condicionada ao pagamento de tarifa, 
conduz a um falso entendimento de se tratar de bem prescindível.  
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RESUMO 
O ordenamento jurídico brasileiro ratificou Tratados Internacionais de Direitos Humanos e busca pela preservação da 
dignidade da pessoa humana. Contudo, temos um sério quadro de pobreza, desigualdade social e muitos vivem sem 
condições mínimas de dignidade e cidadania. O objetivo do estudo é demonstrar como a organização do sistema tribu-
tário é importante ferramenta para a concretização dos direitos fundamentais e assegurar a justa distribuição de renda. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Sistema Tributário Nacional. Justiça contributiva. Direitos fundamentais. 

 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho pretende apresentar as principais influências dos tratados internacionais de proteção 
aos direitos humanos em matéria tributária no ordenamento jurídico brasileiro. O Código Tributário Nacional 
no art. 98 prevê que os tratados e as convenções internacionais podem revogar ou modificar a legislação 
tributária interna, também a Constituição Federal incorporou tais instrumentos internacionais de proteção 
dos direitos humanos em seu texto e o Sistema Tributário Nacional deve nortear-se por tais preceitos, a fim 
de preservar a justiça contributiva e ser decisivo na diminuição das desigualdades sociais, contemplando, 
assim, a dignidade da pessoa humana. 

METODOLOGIA 
A metodologia consiste no estudo dos princípios presentes na Constituição Federal de 1988 e nos tratados 
internacionais de Direitos Humanos, no Código Tributário Nacional, além da análise de obras doutrinárias, 
artigos, livros e jurisprudência que tratem sobre o assunto. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Em matéria tributária, os direitos humanos devem ser entendidos como uma diretriz obrigatória a guiar todo 
o ordenamento e são invocados por necessidade de se defender o contribuinte, para afastar a tributação 
confiscatória (Princípio da vedação ao confisco previsto na Constituição Federal no art. 150, IV ) ou para 
viabilizar o direito de defesa contra a autuação fiscal e respeito a capacidade contributiva previstas no art. 
145, §1º, CF. A obrigação do Estado de mobilizar recursos para garantir a todos uma qualidade de vida 
compatível com a dignidade da pessoa humana demonstra a dependência entre o Direito Tributário e os 
direitos humanos. Os Estados partes devem otimizar a obtenção de receitas, priorizando a destinação de 
recursos para a efetivação de políticas públicas protetivas. A questão dos direitos humanos é valorizar o 
poder do cidadão, limitando o poder de tributar, a fim de que não sejam violados direitos fundamentais do 
contribuinte. No entanto, o Sistema Tributário Nacional através de seu sistema de tributação regressivo, das 
distorções tributárias e a ausência de medidas voltadas para a concretização da igualdade social acaba por 
vulnerar os direitos e garantias fundamentais, indicado a incapacidade do Estado brasileiro de cumprir a 
obrigação para a realização dos direitos humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constata-se que os Tratados internacionais de Direitos Humanos são diretrizes para que não sejam 
violados direitos fundamentais do contribuinte, tornando-se necessário a valoração de princípios como o da 
capacidade tributária, da vedação ao confisco, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO 
A saúde é direito de todos e é dever do Estado garanti-la a todo e qualquer cidadão, sem distinção de sexo, raça, ocu-

pação ou outras características pessoais e sociais. No Brasil, para atendimento de tal direito previsto em texto constitu-

cional, foi criado o Sistema Único de Saúde, o qual possui relevante importância para o país, uma vez que tem por fina-

lidade o atendimento de toda a população, com fornecimento de tratamento e medicamentos gratuitos, financiando 

ainda pesquisas cientificas. Em comparação a outros países com sistemas públicos de saúde similares, o SUS é o mais 

completo, uma vez que atende a mais de 200 milhões de habitantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional. Saúde. SUS. Direitos Humanos. 

 

INTRODUÇÃO 
O presente estudo busca apontar a grande importância do sistema brasileiro de saúde, adotado na CF/88 e 

regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), que detalha o funcionamento do sistema e insti-

tuiu os preceitos que seguem vigentes atualmente. Em contrapartida a esse sistema universal, há movimen-

tos que defendem a não universalidade do sistema de saúde e a defesa de sua privatização. 

 

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

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em 1.948 a Declaração dos Direito Humanos, em seu artigo 25, reconheceu a saúde como direito funda-

mental e inalienável ao ser humano. No Brasil, com a CF/88, a qual diz que a saúde é direito fundamental e 

deve ser garantida a todos, sem distinção de sexo, raça, ocupação ou outras características pessoais e 

sociais, surge o SUS. O artigo 199 da CF traz a abordagem da iniciativa privada poder atuar de forma com-

plementar ao sistema de saúde, com ressalvas, deixando mais amplo o acesso a saúde no país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O SUS possui um papel essencial na sociedade brasileira, visando garantir o direito ao acesso universal e 

igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à representa consequência constitucio-

nal indissociável do direito à vida. Infelizmente, o SUS está longe de ser eficaz e garantir o atendimento à 

todos de forma igualitária, uma vez que é nítida a debilidade no atendimento, no entanto, continua sendo 

um dos melhores programas para garantia de um direito humano fundamental, que com melhor planejamen-

to e políticas públicas do poder executivo, concomitantemente ao legislativo e principalmente o judiciário, tal 

direito fundamental vem sendo garantido a todo brasileiro que dele necessite. 

 
REFERÊNCIAS 

BRASIL. Blog da Saúde. Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/35647-sus-27-anos-transformando-
a-historia-da-saude-no-
bra-
sil#:~:text=O%20SUS%20foi%20criado%20em,a%20toda%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20brasileir
a.&text=J%C3%A1%20em%201990%2C%20o%20Congresso,preceitos%20que%20seguem%20at%C3%A
9%20hoje>. Acesso em 17.11.2020. 
Office for nacional Statistics. Disponível em: 
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates>. 
Acesso em 17.11.2020. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em <https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude>. Acesso 
em 17.11.2020. 
Lenza, Pedro Direito constitucional esquematizado. – 23. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. 

 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates


 

ACESSO À JUSTIÇA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 
 

CAMPOS, Carolina de Oliveira Machado de. Discente do curso de Direito – Instituição de Ensino 
UNILAGO. 
 
MEDEIROS JUNIOR, Clesio. Docente do curso de Direito - Instituição de Ensino UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A complexidade do significado do termo “acesso à justiça”, frente as barreiras que obstam a sua materialização, e as 
formas paralelas de solução de conflitos desenvolvidas pelos excluídos, é o objeto do presente estudo, que terá como 
base a análise de como tal acesso (ou a falta dele) e as soluções paralelas se dão no sistema penitenciário brasileiro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Justiça. Sistema Penitenciário. Desigualdade Social. Exclusão. 

 

INTRODUÇÃO 
O presente estudo pretende questionar os entraves do acesso à justiça no sistema prisional, suas conse-
quências e discutir possíveis maneiras de materializar tal princípio nesse ambiente. Manifestado através de 
uma evolução histórica, cujo estudo é necessário para entende-lo, o direito de acesso à justiça parece sim-
ples de entender e fácil de se fazer valer quando versado em nossa Constituição e nos tratados, cartas e 
convenções de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Porém, na prática, esse princípio, tão im-
portante para a construção de uma sociedade justa e igualitária, se mostra concretizado em apenas uma 
parte da sociedade: geralmente branca, com algum poder econômico e localizada distante das regiões peri-
féricas. Os excluídos dessa sociedade juridicamente protegida, acabam criando maneiras de resolver suas 
lides paralelamente, num “sistema jurídico não oficial”, como chamou o sociólogo português Boaventura de 
Sousa Santos. Dentro do Sistema Penitenciário, vimos que muitos presos (e presas), sentenciados ou não, 
não tem ou tem de maneira precária uma assistência judiciária, acabando por criar seus próprios “sistemas 
jurídicos” para resolver os conflitos internos, tornando o ambiente prisional uma realidade paralela.   
 

METODOLOGIA 
A metodologia de pesquisa parte do estudo dos princípios relacionados ao tema presentes na CF/88 e nos 
tratados internacionais de Direitos Humanos que o Brasil subscreve, além da análise de obras doutrinárias, 
artigos, livros e jurisprudência que tratem sobre o assunto, relacionando-os a contemporaneidade. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A visão de que os direitos humanos e sua efetivação evoluíram muito no Brasil, principalmente por conta da 
chamada “Constituição Cidadã” de 1988, se torna irreal a medida que observamos o pseudo acesso à justi-
ça de uma considerável parcela da sociedade: as pessoas que estão presas. Para isso basta traçarmos um 
paralelo, sobre o acesso à justiça, entre o previsto na CF/88 e nos tratados de direitos humanos e o que 
acontece no sistema penitenciário.    
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constata-se que o acesso à justiça no sistema penitenciário é extremamente precário e contribui ainda mais 
para a desigualdade social, sendo urgente a criação de políticas públicas que efetivem esse direito e que 
consolidem a Emenda Constitucional nº 80/14 que deu um prazo de 8 anos (até 2022) para que todas as 
comarcas do país tenham defensores públicos. 
.  
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RESUMO 
O presente trabalho trata da serendipidade no  rocesso  enal. Assim, quando se trata das “provas” dentro do  rocesso 
Penal, pode haver casos em que ao executar um mandado judicial, objetos aos quais não haviam a intenção de encon-
trar acabam sendo encontrados; ou seja, busca-se uma coisa e acaba-se encontrando outra. Assim, se questiona se 
encontro é lícito para ser utilizado como prova dentro do processo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Serendipidade. Provas. Processo penal. 
 

INTRODUÇÃO 
A busca e apreensão existe há muito tempo dentro do processo penal. E na prática, é comum nos deparar-
mos com casos em que ocorrem a serendipidade, ou seja, casos onde a busca realizada acaba por trazer 
aos autos provas muitas vezes novas, descobertas ao acaso. Contudo, a palavra serendipidade tem sua 
origem oriunda da história de três príncipes, em uma ilha chamada Serendip, onde ao acaso estes costu-
mavam achar objetos na ilha. Tema este, referente a ideia do trabalho a seguir. 
 

METODOLOGIA 
O estudo a seguir utilizar-se-á de doutrinas, artigos científicos, legislações em vigor, bem como jurisprudên-
cias a respeito do tema. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo Jusbrasil (201 ), a serendipidade pode ocorrer em primeiro ou segundo grau. Em primeiro grau 
ocorre quando a prova obtida torna-se lícita, já que encontra-se relacionada com o caso. No segundo grau 
no entanto, a prova não   válida, mas em decorrência desta, pode haver nova investigação. Já para Ghersel 
(2019), a serendipidade se trata de buscar uma prova na qual não se esperava, sendo uma prova de última 
hora, e muitas vezes, mais valiosa. No mais, para  ima (201 , p. 848), a prova acaba sendo encontrada de 
modo casual, ou seja, nem sempre esta terá relação com o caso investigado. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por fim, cabe destacar que em qualquer busca com mandado judicial pode ocorrer a serendipidade, caben-
do assim diferenciá-la como sendo de primeiro ou segundo grau. Ademais, a palavra surgiu de uma ilha 
chamada Serendip, onde, segundo a história, seus três príncipes acabam por descobrir coisas por acaso. 
Assim, existem casos onde tal prova pode ou não ser utilizada, conforme se pode descobrir ao longo do 
texto. 
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RESUMO 
O presente trabalho vem abordar como estão sendo fundamentadas as decisões judiciais em relação à convivência 
compartilhada com base no melhor interesse da criança e do adolescente levando-se em consideração que é essencial 
o isolamento social para a não propagação do coronavírus. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Convivência compartilhada. Coronavírus. Isolamento social. 
 

INTRODUÇÃO 
A convivência compartilhada é obrigatória, ou seja, aplicável a todos os casos de separação independente-
mente do consenso dos pais, pois prioriza o melhor interesse da criança e do adolescente. Tal interesse 
refere-se em manter o relacionamento pessoal com ambos genitores, trazendo igualdade no poder familiar, 
além de trazer uma plena participação conjunta na criação e educação dos filhos.  
Referida conquista dá-se devido a constitucionalização do Direito Civil, especificamente do Direito de Famí-
lia. Isso significa que tal instituto privado deve ser analisado a partir dos princípios constitucionais, em uma 
via de mão dupla, sendo que esses últimos prevalecem em caso de conflito.  
Levando em consideração esse período de exceção em que vivemos da Covid-19, observamos que há um 
conflito entre o melhor interesse da criança e do adolescente, pois a pandemia está afetando os direitos dos 
menores, os quais devem ser tratados com prioridade pelo Estado, pela família e pela sociedade. 

 
METODOLOGIA 

O método utilizado nessa pesquisa foi o dedutivo, o qual partiu de uma análise genérica para se aplicar a 
particularidades do tema estudado. A técnica de pesquisa aplicada é a bibliográfica.  

.  
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Diante do cenário atual enfrentado pela sociedade em decorrência da pandemia, um exemplo das soluções 

buscadas é a flexibilização da convivência por meio das plataformas digitais. Na realidade em que vivemos 

podemos refletir nas palavras de  aulo  obo “O consenso, a solidariedade, o respeito à dignidade das pes-

soas que integram são os fundamentos dessa imensa mudança paradigmática que inspiram o marco regula-

tório estampado nos artigos 22  a 230 da Constituição de 1988”. (2019, p. 31). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Embora a guarda compartilhada seja obrigatória há dificuldades para preservar a convivência afetiva devido 
a vários impactos diante da pandemia do coronavírus, porém, com base em jurisprudências, deve-se buscar 
meios alternativos de forma prudente para que seja observada as medidas de isolamento e atender o me-
lhor interesse da criança e do adolescente assim ter um desenvolvimento saudável sem violar o direito de 
convivência de ambos genitores e continuar a obediência ao princípio da proteção integral. 
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RESUMO 
O PIX é o novo sistema de pagamento instantâneos que foi criado pelo Banco Central, trazendo um meio de pagamen-
to, seguro e rápido. Permitindo transferências e pagamentos em segundos, em todos os dias do ano e sem o uso de 
intermédios entre as contas, pois o dinheiro vai diretamente para a conta de destino. 
 
PALAVAS-CHAVE: Sistema. Banco Central. Pagamento. Instantâneo. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente estudo busca esclarecer a principal proposta revolucionária do PIX, sistema de transações ban-
cárias nacional, no qual tem o intuito de trazer aos usuários de aplicativos bancários mais agilidade, rapidez, 
competitividade nos pagamentos e transações bancárias. Portanto, o presente trabalho irá abordar as prin-
cipais finalidades do novo sistema digital, suas facilidades e diferenciação dos demais métodos de paga-
mentos instantâneos anteriormente utilizados. 

 
METODOLOGIA 

A técnica de pesquisa utilizada foi a bibliográfica. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ou DISCUSSÕES 
Anunciado em fevereiro de 2020 pelo Banco Central, o nome PIX, remete a concepção de tecnologia, tran-
sações e pixels (micros elementos quadriculares em telas de exibição eletrônica), caracterizando assim 
como modernizado e futurista. Buscando a maior agilidade, acessibilidade e modernidade nas realizações 
de transações bancárias, o PIX trouxe aos usuários ainda mais segurança posto que ao invés de utilizar 
agência, nome, numero de conta e CPF, como atualmente utilizado no TED ou DOC,  o PIX por outro lado 
necessita de apenas uma chave de identificação ou tecnologia por aproximação escolhida pelo próprio usu-
ário, usando informações essências para realização da transação em questão de segundos, sendo capaz 
de realizar  em questão de segundos  qualquer tipo de pagamento e inclusive o recolhimento de impostos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Deste modo, o novo método de pagamento PIX, busca revolucionar os fluxos de pagamentos no país, tor-
nando acessível a todos os usuários, trazendo comodidade, eficiência à transações bancárias de forma 
instantânea e imediata, podendo ser realizado a qualquer hora, data ou valor de pagamento e transações, 
incluindo mais usuários e diminuído o fluxo de moeda local. 
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RESUMO 

O presente trabalho vem abordar o instituto da multipropriedade ou time-sharing disposto pela Lei nº 13.777/2018, que 

acrescentou ao Código Civil os arts. 1358-B a 1358-U.  Trata-se de um regime de condomínio em que cada um dos 
proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, 
com exclusividade, da propriedade imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Nessa espécie con-
dominial é feito um contrato de compra e venda do imóvel, mas cada comprador adquire apenas uma fração de tempo 
dele, sendo que o mais comum é de proporção 1/52, que corresponde ao número de semanas em um ano. Esse con-
domínio em multipropriedade ocorre com frequência em imóveis destinados ao lazer, por exemplo, casa de praia, cha-
lés, apartamentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Multipropriedade ou time sharing. Espécie de Condomínio. Fração de tempo. 
 

INTRODUÇÃO 
Não havia previsão legal expressa no Brasil sobre a multipropriedade ou sistema time-sharing. Apesar dis-

so, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecia sua validade. Agora, contudo, essa lacuna foi preenchi-

da. A lei que regulamentou o instituto jurídico da multipropriedade foi publicada no Diário Oficial da União de 

21/12/2018, após ser sancionada pelo então presidente Michel Temer. A norma alterou o Código Civil inse-

rindo um capítulo específico para o condomínio em multipropriedade e na Lei dos Registros Públicos, resol-

vendo a dificuldade que tinham muitos registradores de imóveis que evitavam registrar a multipropriedade 

imobiliária, além de delimitar questões sobre a transferência e a administração da propriedade compartilha-

da. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar o modelo de time-sharing, bem como, 

abordar algumas de suas principais características.  

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O modelo de multipropriedade ou time-sharing é instituído normalmente por indivíduos que buscam usufruir 
de um certo imóvel apenas durante uma época do ano e, por isso, não seria vantajoso serem proprietários 
únicos do bem. Assim, com esse sistema de condomínio não necessitam desembolsar o preço total para a 
aquisição do imóvel e também não terão que arcar sozinhos com todos os custos de manutenção, sendo 
uma das suas principais vantagens.   
Em relação a sua instituição, a multipropriedade pode ser constituída por ato entre vivos ou por testamento 

com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme regra do art. 1.358-F do Código Civil 

Brasileiro.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Enfim, temos que a multipropriedade ou time-sharing é uma espécie de condomínio que é instituída por 

aqueles que buscam usufruir das vantagens de adquirir uma propriedade compartilhada, como a flexibilida-

de ao utilizar um imóvel, ou seja, possibilidade de utilizá-la conforme a intenção do proprietário (rentabilizar 

alugando ou aproveitá-la para o lazer de acordo com a disponibilidade ou ainda emprestar para alguém).  
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RESUMO 
Neste trabalho se discute a admissibilidade do instituto de legítima defesa da honra nos crimes passionais contra a 
mulher e a capacidade de julgamento do tribunal do júri nestes casos, já que em sua maioria, desqualifica a figura da 
mulher, diminuindo-a, para obter uma possível absolvição do acusado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio. Honra. Legítima Defesa.  

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Cleber Masson (2019, p.335), é inerente ao ser humano o ato de se defender. Reação esta, inse-
parável da natureza do indivíduo. O Estado é o detentor da jurisdição, não admitindo que o sujeito exerça 
justiça com as próprias mãos. Considerando que o Estado não é onipresente, admite-se a autotutela, sendo 
a legítima defesa uma causa excludente de ilicitude (arts. 23, inc. II c.c 25, do CP).  
 

METODOLOGIA 

Pesquisa jurisprudencial, bibliográfica, textos legais, canais de reportagem nacionais e sites oficiais.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES 
Há muito é levantado a admissibilidade do instituto da legítima defesa da honra. A honra é direito fundamen-
tal (art. 5º, inc. X, da CF). Como não há definição dos direitos abrangidos pela autotutela, a legítima defesa 
da honra é utilizada como artifício excludente de ilicitude, onde há possibilidade da não aplicação da lei 
penal invocando a honra da pessoa que comete o crime, principalmente nos passionais. Este instituto é 
utilizado nos casos de feminicídio e violência doméstica contra a mulher. Historicamente, é disseminada a 
cultura da inferioridade da mulher, de maneira a sujeitar e subjugar o gênero feminino. A figura feminina em 
posição de inferioridade à figura masculina. Em que pese a evolução legislativa para igualar e proteger o 
direito dos gêneros, na prática, é possível ver crimes contra a mulher serem julgados pelo tribunal do júri, 
com teses defendidas em casos de 1970, com único intuito de defender a honra masculina. A legítima defe-
sa da honra, protege o autor de crime passional e condena a conduta da vítima, trazendo uma lógica inver-
tida à figura do culpado. Para exemplificar, será utilizado uma tentativa de feminicídio ocorrida em maio de 
2016, na cidade de Nova Era/MG. Um homem atacou a ex-companheira com uma faca, após a separação, 
alegando que desconfiava que a mulher estaria tendo um caso com outro homem. A defesa argumentou 
que a ação do agressor foi em “legítima defesa da honra” e que a vítima “estava fazendo sacanagem com 
ele”. A tese defensiva ganhou apoio dos jurados, o r u foi absolvido e solto. O Minist rio  úblico recorreu e 
a TJMG cassou a decisão dos jurados e determinou novo julgamento, decisão mantida pelo STJ. Em segui-
da, a defesa recorreu ao STF, que, por 3 votos a 2, manteve a absolvição do réu, fundamentado no princí-
pio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘’c’’, da Constituição Federal. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em que pese a repercussão social, a decisão do STF se mostra assertiva já que amparada no ordenamento 
jurídico. Porém, não foi levantado a capacidade do tribunal do júri de gerar este veredicto. Tribunal formado 
por indivíduos leigos, motivados, em sua maioria, por uma moralidade machista e patriarcal, ainda enraiza-
dos na sociedade. Indaga-se: A comunidade que forma cidadãos com a crença da supremacia masculina, é 
capaz de julgar um feminicídio? Ainda mais além, onde muitas vezes a lei de lavar a honra com sangue 
prevalece? O direito a honra sobrepõe ao direito a vida? Não terá lei eficiente que proteja os direitos das 
mulheres, se a sociedade não for educada. Uma nova geração com pensamento crítico e compreensão do 
posicionamento da mulher como ser igualitário e não uma relação de propriedade do homem. 
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RESUMO 
O tema em questão é a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, a qual funciona como requisito de admissibilida-
de do recurso, sem ela não existe a possibilidade de o Recurso Extraordinário ser analisado pelo Supremo Tribunal 
Federal. O tema abrangente na Repercussão Geral vai além das questões de ordem política, social, econômica e jurídi-
ca, incluem também as questões transcendentes, que são aquelas que beneficiam também a coletividade, indo além do 
interesse das partes no caso concreto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Supremo Tribunal Federal  

 

INTRODUÇÃO  
O estudo realizado tem como objeto de discussão a inclusão da Repercussão Geral no Recurso Extraordi-
nário após a reforma judiciária que acrescentou a emenda Constitucional de nº 45 em 2004. Antes, a legis-
lação utilizava como requisito de admissibilidade a “arguição de relevância”, e apesar de terem a mesma 
função, não se misturam. Inclui também os requisitos essenciais para a interposição do recurso ao STF, 
como prazo e cabimento.  
 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado com base na legislação processual civil e também na esfera constitucional, analisan-
do a inclusão da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. Foi necessário entender sobre a Emenda 
Constitucional de nº45, bem como a Súmula 279 do STF.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O Recurso Extraordinário é apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. É cabível quando a decisão recorrida 
contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida 
lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição ou julgar válido lei local contestada em 
face de lei federal, artigo 102, inciso III da CF/88. O prazo para interposição é de 15 dias, garantindo o con-
traditório. A Repercussão Geral foi incluída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que vem acompanhada 
da Súmula 279 do STF, a qual específica que o RE não analisa as provas do processo, por isso a Reper-
cussão Geral funciona como filtro e permite que o Supremo selecione os recursos de acordo com a relevân-
cia política, social, econômica e jurídica, exigindo também a transcendência das questões debatidas. Os 
artigos 193 a 232 da CF/88 definem questões de ordem econômica e social, além dessas existem os 
transcendentes, que não estão definidos por nenhuma lei, apenas tem-se definido que devem ultrapassar 
os interesses subjetivos da causa, ou seja, a questão discutida não pode ser benéfica apenas para as par-
tes do caso concreto, devem ser benéficas para a coletividade. Caso não haja Repercussão Geral, o Su-
premo poderá recusar o recurso, nos termos do artigo 102, §3º da CF/88. Uma vez que reconhecida a 
Repercussão Geral, o mérito será analisado e a decisão será aplicada posteriormente em casos idênticos. 
Já no caso de o relator não reconhecer a Repercussão Geral, todos os recursos idênticos serão inadmitidos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Repercussão Geral é um requisito de grande relevância para admissibilidade do Recurso Extraordinário. 
Este quesito vai além das questões de ordem política, social, econômica e jurídica, abrangendo também as 
questões transcendentes, que são aquelas que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, ou seja, 
aquelas que devem ser benéficas para a coletividade. Diante disto, vemos que o RE somente será admitido 
se houver Repercussão Geral.  
 

REFERÊNCIAS 
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A UTILIZAÇÃO DA HIPPOTERAPIA NO TRATAMENTO DA CRIANÇA AUTISTA 

SELERE, Rafaela Fernandes; Discente do curso de educação física – UNILAGO 
 
FELIX, Valter Luiz da Silva; Docente do curso de educação física - UNILAGO 
 
 

RESUMO 

As crianças com autismo têm muitas dificuldades em interagir socialmente, evitam o contato social, isolam-se e têm 
comportamentos disruptivos, todas essas características dificultam o convívio com os pares. Diante de vários estudos 
publicados atualmente percebe se a relevância e benefícios da Hippoterapia em crianças autistas. A Hippoterapia, pode 
ser vista como uma terapia com grandes benefícios não só para o desenvolvimento global das crianças autistas, mas 
também, como meio de desenvolvimento de todas as crianças com necessidades educativas especiais. 
 
PALAVRAS CHAVE: Utilização, hippoterapia, tratamento, criança autista. 

 

INTRODUÇÃO 
Segundo  ubersac e  aller  (1973 p. 3) a “hippoterapia   um m todo de intervenção terapêutica global e 
analítico, que engloba o indivíduo no seu complexo psicossomático, quer seja praticado com deficientes 
físicos ou mentais”. Autismo Infantil foi definido por Kanner (1943) como criança com características com-
portamentais bastante específicas, tais como: relações afetivas negativas com o meio, solidão autística 
extrema, inabilidade no uso da linguagem para comunicação, boas potencialidades cognitivas, aspecto físi-
co aparentemente normal, comportamento ritualístico, incidência predominante no sexo masculino. Diante 
disso, mostra-se que a interação afetiva com o cavalo, promove acentuado ganho na questão afetiva e cog-
nitiva. 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseando-se em revistas científicas, artigos e periódicos disponí-
veis no Google Acadêmico e Scielo, sendo associando as palavras: utilização, hippoterapia, tratamento, 

criança autista. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo a ANDE-Brasil (2004), a hippoterapia possui quatro programas básicos: hippoterapia, educa-
ção/reeducação, pré-esportivo e prática esportiva adaptada. Quando utilizado em forma de tratamento pro-
move excelentes resultados a níveis cognitivos e afetivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Essas informações remete a importância do profissional de educação física e fisioterapeuta para que pos-
sam utilizar a hippoterapia como ferramenta de melhora na qualidade de vida de uma criança com autismo. 
A hippoterapia traz muitos benefícios para a saúde da criança com autismo, principalmente quando se fala 
de qualidade de vida, sem deixar de lado a saúde e o bem estar da criança. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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TREINAMENTO FUNCIONAL NA PREVENÇÃO DE LESÕES NO FUTEBOL 
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RESUMO 
Naturalmente o futebol tem além de características intermitentes, as várias qualidades físicas como a de força, veloci-
dade, equilíbrio, coordenação, flexibilidade, resistências aeróbia e anaeróbia e a potência. Estas quando bem ajustadas 
no planejamento do treinamento físico do futebol proporciona além da elevação de performance, a prevenção de lesões. 
No caso uma das metodologias de treinamento mais eficaz para isso é o, treinamento funcional. 
 

PALAVRAS CHAVE: Treinamento funcional, prevenção, lesões e futebol. 
 

INTRODUÇÃO 
Por conta das ações motoras e fisiológicas intensas do jogo, acaba se tornando um fator de lesões no fute-
bol. O treinamento funcional antes tido como uma metodologia de tratamento fisioterápico, hoje além de ser 
uma forma inteligente e eficaz de elevação de performance se tornou também uma excelente e eficaz estra-
tégia de prevenção de lesões. 
 

METODOLOGIA 
 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseando-se em revistas científicas, artigos e periódicos disponí-
veis no Google Acadêmico e Scielo, sendo associando as palavras: treinamento funcional, prevenção, le-
sões e futebol 
 

                                                    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
De acordo com Sargentim (2012) enfatiza que as vertentes do treinamento funcional são como um triângulo 
sendo essas vertentes: força, core e propriocepção. 
O treinamento funcional tendo como foco dentro do futebol há dois objetivos claros e interdependentes. 
Primeiro, nos momentos mais importantes e decisivos do jogo a melhora dos movimentos específicos Se-
gundo, com maior equilíbrio das cadeias musculares, minimiza as prováveis chances de processos de dores 
e lesões que acometem um atleta de futebol. 
Sendo assim o jogador de futebol poder desempenhar o seu melhor desempenho através do treinamento de 
força, o fortalecimento das suas articulações e bem como seu centro de equilíbrio e controle deve ser trei-
nado e aprimorado através do treinamento do core e da propriocepção. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ferreira et al (2015) diz que o programa bem elaborado de prevenção de lesões lhe proporciona a seguran-
ça de aplicar o treinamento funcional como ferramenta de elevação de performance. 
Sendo assim, o treinamento funcional dentro do futebol não prioriza apenas a elevação da alta performance 
nas características que rege o futebol, ele como ferramenta de prevenção de lesões é de sua importância, 
ele contribui para os dois objetivos agirem em conjunto proporcionando ao atleta de futebol moderno um 
maior fortalecimento e equilíbrio muscular, potencializando o rendimento de forma complexa e específica. 
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NATAÇÃO PARA BEBÊS: DESENVOLVIMENTO MOTOR DO 1º AO 24º MÊS. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade apresentar em primeiro lugar, uma pesquisa teórica sobre a natação, em segundo 
lugar mostrar os benefícios do esporte em bebês. Tiramos os resultados em livros e em artigos científicos, tendo como 
objetivo obter conhecimentos sobre a temática do desenvolvimento motor aquático do 1° ao 24° mês dos bebês, através 
do lúdico e com aulas prazerosas. Na realização deste trabalho vários autores mostram a importância da promoção dos 
benefícios em geral nos bebês nesse período de tempo de vida. Todo o processo de investigação teórico deste trabalho 
foi baseado com o intuito de perceber quais os benefícios da natação para bebês do 1º ao 24º mês. Sem dúvida, a 
natação infantil é o primeiro e o mais eficaz instrumento de aplicação dos profissionais da Educação Física nos seres 
humano. 
 
Palavras Chaves: Bebes; Natação; Desenvolvimento Motor 

 

INTRODUÇÃO 
As informações deste trabalho vêm mostrando a importância do desenvolvimento motor através do ambien-
te aquático para os bebes do 1° ao 24° mês. A resposta para o porquê do público escolhido, é que os bebês 
precisam se desenvolver e para isso precisam ser estimulados. Com base em estudos Gallahue (2005), 
Araújo (1993) e Galdi (2004), natação é um grande espaço para o fortalecimento cardiorrespiratório, local 
onde temos a água que é sensorial e trabalha todas as partes do corpo do bebê e a natação é o primeiro 
esporte e atividade física que o ser humano pode praticar assim dando início das aulas até nos seus primei-
ros meses de vida, por lembrar a barriga da mãe, água quentinha, se sentem confortáveis. Abordaremos os 
pontos da importância da natação para os bebes, funções para o desenvolvimento motor e quais as contri-
buições para o futuro da criança. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia utilizada parte de uma pesquisa bibliográfica, tendo como base as análises críticas, interpre-
tativas e analíticas de Severino (2007). A pesquisa foi efetuada a partir de um levantamento bibliográfico 
através do acervo da UNILAGO e sites acadêmicos, correspondente às obras de autores da educação físi-
ca.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Os bebes já estão adaptados ao meio líquido desde a gestação onde são capazes de fazer movimentos 
natatórios, demostrando uma série de reflexões, comuns na primeira infância. A natação é importante para 
o desenvolvimento físico e motor, para a formação cognitiva e afetivo-social da criança, desenvolvendo sua 

personalidade e inteligência. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A natação vem sendo muito utilizada recentemente pelos profissionais da área de educação física, por ser 
um método realizado por uma equipe multidisciplinar, que utiliza a natação junto com brincadeiras lúdicas, 
musicas, e brinquedos que é fundamental para o resultado que procuramos. 
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OS BENEFÍCIOS DO HIIT PARA MULHERES COM DEPRESSÃO CLÁSSICA 
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RESUMO 
A contribuição na conciliação do HIIT como atividade física para mulheres jovens com depressão clássica, considerando 
a importância da relação multiprofissional, visando a recuperação do indivíduo e sua socialização através da atividade 
corporal. O trabalho multidisciplinar é indispensável no tratamento e diagnóstico da depressão; mantendo uma rede de 
relacionamento entre os profissionais envolvidos, objetivando na melhora do quadro depressivo através do treinamento 
intervalado de alta intensidade, categorizando este treinamento na individualidade biológica como apresentação de seus 
benefícios físicos, sociais e emocionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Depressão; Hiit; Mulheres. 

 

INTRODUÇÃO 
O objetivo desta pesquisa foi apresentar os benefícios do HIIT (high intensity interval training, que em portu-
guês significa Treino Intervalado de Alta Intensidade) para mulheres jovens na faixa etária entre 25 a 40 
anos de idade acometidas pela depressão clássica, levando em consideração fatores hormonais, excluden-
tes da fase de menopausa; infância e juventude pelas mudanças físicas e hormonais, porém não deixando 
de pensar que a fase antecessora dos 25 anos de idade, pode acarretar possíveis danos à saúde mental e 
traumas psicossociais; buscando beneficiar as mulheres acometidas pela depressão clássica nesta faixa 
etária, visando perscrutar de forma social e psicológica a situação das mesmas através do corpo multifatori-
al e de possibilidade de movimentos, buscando acrescentar o HIIT de acordo com o volume e intensidade 
adequadas para esta população.  
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, que segundo Minayo (2001), implica em um conjunto 
ordenado de procedimentos de busca por soluções, atenta ao objeto de estudo. A pesquisa será efetuada a 
partir de um levantamento bibliográfico nos Sistemas de Bibliotecas da UNILAGO, UNICAMP e FAMERP, 
correspondente às obras de autores da Antropologia, Sociologia e da Educação Física que se centram em 
um referencial sociocultural. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A prática da atividade física produz inúmeros benefícios como melhora da memória, concentração, humor, 
bem-estar, ansiedade, diminui o estresse, ajuda na resistência muscular, baixar o colesterol, diminui e pre-
veni doenças crônicas, perda de gordura localizada, controla a pressão sanguínea, melhora a postura e 
autoestima, e auxilia no combate a depressão.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Afirmamos então, através desta revisão bibliográfica a importância da atividade física, defendendo o treina-
mento HIIT e a individualidade biológica na prescrição deste treinamento para as mulheres deprimidas, con-
siderando a atividade como vetor social e fisiológico, referindo ao fato na regulação dos neurotransmissores 
que se encontram isoladamente ou pluralmente no processo de descompensação. 
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AUTOIMAGEM DO CORPO E A INFLUÊNCIA DA MÍDIA: DESAFIOS PARA O PROFISSIONAL 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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RESUMO 
Os discursos midiáticos na sociedade contemporânea giram em torno do corpo, apresentando padrões estéticos inatin-
gíveis e criando indivíduos eternamente insatisfeitos com sua autoimagem. Esta crescente busca pela aparência perfei-
ta repercute em sérios riscos para a saúde. Neste contexto, o profissional de Educação Física, enquanto educador e 
atuante na área da saúde, possui um importante papel na orientação desses indivíduos sobre a mídia e a sua influência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: corpo, autoimagem, educação física, mídia.  

 

INTRODUÇÃO 
De acordo com Goldenberg (2002), o culto ao corpo atinge seu ápice na segunda metade do século XX, ao 
entrar na era das massas. Para onde olhamos, vemos corpos belos, magros e definidos sendo divulgados 
pelos mais variados meios de comunicação. Estratégia essa adotada pela mídia para lembrar constante-
mente as pessoas de que elas não são suficientes por não se encaixarem no padrão de beleza ideal, esti-
mulando-as na busca incessante pelo corpo perfeito. Os discursos garantem que a bela aparência é sinôni-
mo de sucesso, de forma a erguer uma cultura de inversão de valores onde os indivíduos são classificados 
de acordo com sua forma física. O objetivo do estudo é ressaltar as possíveis influências da mídia na con-
cepção de corpo e na autoimagem da sociedade contemporânea e como o profissinal de Educação Física 
pode ser um importante orientador nessas questões. 

 
METODOLOGIA 

O estudo parte de uma pesquisa bibliográfica, efetuada a partir de um levantamento bibliográfico nos Siste-
mas de Biblioteca da UNILAGO e sites acadêmicos, correspondentes às obras dos autores da Educação 
Física que se centram em um referencial sociocultural. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Conforme Peter David Slade (1994), a imagem corporal (IC) é a concepção do corpo que o indivíduo cons-
trói em sua mente com base nas suas percepções, sentimentos, pensamentos e atitudes sobre o corpo. 
Estudos apontam para o significativo impacto da mídia sobre a IC das pessoas, as quais passam a apresen-
tar grande insatisfação corporal em razão da disparidade entre a IC real e a idealizada. Segundo a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), esta última se aplica a apenas 5 a 8% da população mundial. As investiga-
ções mostram que a insatisfação corporal está atrelada a inúmeras consequências negativas, tais como 
depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e compulsão por exercícios físicos. À vista disso, o Educador 
Físico deve propor diálogos e reflexões constantes acerca do corpo-mídia com as pessoas envolvidas, ava-
liando quais os interesses por trás do mercado publicitário, como identificá-los e de que forma impedir a 
internalização desses conceitos que fogem da realidade, sempre buscando a saúde e a qualidade de vida 
em primeiro lugar.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cultura do narcisismo e o discurso do corpo perfeito disseminados pela mídia afetam consideravelmente a 
autoimagem da sociedade moderna, que se vê cada vez mais insatisfeita com sua aparência. Assim, as 
pessoas buscam identidade e reconhecimento social através da estética, o que repercute em graves riscos 
à sua integridade física e mental. Logo, este cenário apresenta-se como desafio a ser vencido pelos profis-
sionais de Educação Física.  
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O USO DO ESTRESSE METABÓLICO E TENSIONAL NO TREINAMENTO DE FORÇA 
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RESUMO 
O treinamento de força de acordo com Fleck e Kreamer (1999) é um tipo de exercício que exige ação muscular contra 
uma força externa, seja com o peso do corpo, máquinas ou acessórios para desenvolver resistência. Para que ocorra 
resultados efetivos em relação ao treinamento de força há duas formas de se direcionar o estresse metabólico e o es-
tresse tensional. 
 

PALAVRAS CHAVE: Utilização, estresse metabólico, estresse tensional, treinamento de força. 
 

INTRODUÇÃO 
A utilização dos estresses metabólicos e tensionais para a busca dos ganhos em relação as capacidades 
neuromusculares como força, hipertrofia muscular e potência muscular tem de ser aplicadas e periodizadas 
de acordo com a época da preparação ou fase do treinamento. Para isso o treinador ou profissional qualifi-
cado tem de utilizar dos meios e métodos de treinamento mais adequados a essas fases de treinamento. 

 
METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseando-se em revistas científicas, artigos e periódicos disponí-
veis no Google Acadêmico e Scielo, sendo associando as palavras: utilização, estresse metabólico, estres-
se tensional, treinamento de força.  

 
                                                    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O estresse metabólico desenvolve a hipertrofia sarcoplasmática (aumento do volume do sarcoplasma devi-
do ao acúmulo de creatina fosfato, glicogênio e água intramuscular) que ocorre devido ao tempo prolongado 
de contração, sugerindo repetições elevadas com cargas mais baixas. Já o estresse tensional visa o desen-
volvimento hipertrofia miofibrila devido ao aumento das proteínas contráteis nas miofibrilas, que ocasiona o 
aumento no número e tamanho das miofibrilas. Isso ocorre por causa do treinamento com cargas elevadas 
e baixas repetições. Há vários estudos com evidências científicas a partir de Santarem (1999), nos mostram 
que métodos de treinamento com ênfase na sobrecarga metabólica, ocorre maior liberação endógena de 
testosterona e hormônio do crescimento no período pós-treino, tornando um perfil hormonal favorável ao 
crescimento muscular. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As variáveis do treinamento manipuladas ao longo do ano (temporada de treinamento) de acordo com os 
objetivos de cada fase. Há de ser levada a importância o biotipo do aluno/atleta, individualidade biológica e 
seu nível de treinamento para a correta aplicação da sobrecarga. Isso irá promover uma resposta ímpar ao 
estresse a ser utilizado, e caberá ao profissional qualificado escolher a melhor opção para cada fase de 
treinamento. 
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RESUMO 
A sífilis é uma infecção sistêmica tendo como principal via de transmissão o contato sexual, evolução crônica no período 
gestacional, o que causa grandes consequência tanto para a mãe quanto para o feto. Para este estudo foi realizada 
uma busca literária sobre a eficácia do tratamento da sífilis gestacional e suas consequências para a redução da trans-
missão desta patologia.  

PALAVRAS-CHAVES: Sífilis gestacional, pré-natal e tratamento. 

INTRODUÇÃO 
A alta incidência de casos de sífilis gestacional se relaciona ainda a não realização dos testes diagnósticos. 
O Ministério da Saúde orienta quanto as condutas inadequadas relacionadas a ausência do tratamento do 
parceiro. Dados nacionais apontam a redução das gestantes que realizaram o pré-natal, tornando-se indis-
pensável o acompanhamento da situação de saúde para redução dos casos. (FAVERO, et al 2019). 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que seguiu as seguintes etapas: formulação do tema, es-
tabelecimentos de critérios de inclusão e exclusão, pesquisa, avaliação dos estudos encontrados e descri-
ção dos artigos incluídos. Foram utilizadas as bases de dados eletrônicas: Literatura Latino Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Base de Dados de En-
fermagem (BDENF). Para seleção dos artigos foram utilizados como critérios de inclusão: artigos originais, 
publicados nas bases de dados supracitadas, em idioma português entre os anos de 2015 a 2020. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O aumento da sífilis gestacional tem sido visto como um marcador de qualidade, uma vez que a assistência 
dada ao pré-natal é inadequada e de baixa peculiaridade, tanto na qualidade dos recursos quanto na quan-
tidade insuficiente de profissionais capacitados e as falhas da identificação precoce da sífilis. (COSTA, et al 
2018). Em outubro de 2016, o governo instituiu medidas de tratamento e combate a sífilis gestacional, pro-
movendo a realização do pré-natal com os testes rápidos para diagnóstico e o tratamento com a Penicilina 
Benzatina, considerado o único medicamento seguro e eficaz para a prevenção e tratamento da sífilis ges-
tacional para a mãe e seu parceiro.  (DOS SANTOS, et al 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que o tratamento realizado com a Penicilina Benzatina é considerado o único seguro, simples e 
eficaz na prevenção da sífilis estando relacionada a mulheres pobres, jovens, de baixa escolaridade, o pou-
co acesso as redes de atenção básica, a ausência de promoção e conscientização dos profissionais aos 
agravos dessa doença, e o não tratamento de seu parceiro. 
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RESUMO 
A sepse tem sido um problema de saúde, que tem causado a morte de pessoas no mundo todo, vários estudos são 
levantados acerca da mesma com o objetivo de prevenir e identificá-la o mais rápido possível, afim de minimizar as 
consequências trazidas pela sepse, e de evitar a morte dos pacientes por conta desta enfermidade. Por tanto, cabe a 
enfermagem a busca do conhecimento, em ferramentas que proporcionam o diagnóstico precoce da sepse pela equipe 
com precisão, sempre atento para as necessidades de adaptação a sua realidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sepse, enfermagem, cuidados, ferramentas de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 
Atualmente a sepse está presente no mundo todo afetando todas as idades, sendo uma das principais cau-
sas de morte em unidades de terapia intensiva, cerca de 20 a 30 milhões de pessoas são atingidas pela 
doença. A mortalidade por sepse pode variar entre 20 a 80% segundo os estudos (SALES JÚNIOR et al., 
2006). Considerando o fato que a enfermagem passa mais tempo a beira do leito, prestando cuidados dire-
tamente ao paciente, a equipe de enfermagem ganha um papel fundamental na detecção da sepse. Este 
estudo teve o objetivo de verificar as ações do enfermeiro para a identificação precoce da sepse 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica à cerca das intervenções de enfermagem para identificação da sepse. 
A coleta de dados foi realizada em Maio de 2020. Para a seleção dos artigos foi consultada a base de da-
dos Biblioteca Virtual em Saúde - BVS, utilizando como base de dados Base de Dados de Enfermagem 
(BDENF), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde 
(MEDLINE), utilizando como palavras chaves sepsi, sepisis, enfermeiras, cuidado. As seleções dos artigos 
foram feitas a partir dos critérios seguintes: artigos científicos, publicados em periódicos nacionais e interna-
cionais, que abordem a temática, no período de 2015 a 2020. Forram excluídos todos os artigos que foram 
publicados fora do período estabelecido e os que não atendiam ao objetivo deste estudo. 
 

DISCUSSÃO 
Responsável por um elevado número de óbitos todos os anos, o reconhecimento precoce da Sepse pode 
salvar a vida do paciente com a rápida intervenção. Estudos mostram as ferramentas utilizadas pelo enfer-
meiro que os ajudam na detecção, iniciando assim as intervenções adequadas que vão desde uma capaci-
tação adequada a equipe, uso de protocolos e formulários de triagem do paciente, até uso de tecnologias 
disponíveis no bolso do profissional como aplicativos de celular e alerta por mensagem.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo nos mostra que, antes de escolher trabalhar com uma das muitas ferramentas, como líder o en-
fermeiro deve ter em mente que para se ter sucesso com a ferramenta ou protocolo que auxilie na rápida 
identificação da sepse, é preciso verificar os recursos disponíveis, e a adaptação da equipe a com a ferra-
menta, e fazer capacitações com a mesma quando necessário, e estar atento ao feedback da equipe, para 
que assim tenha sucesso com a ferramenta de escolha. 
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 RESUMO  
O pré natal é um processo de intenso cuidado e orientação para a gestante, que atualmente passa por diversas mudan-
ças. o aleitamento materno enquadra-se nos principais cuidados e auxílios proporcionados as mulheres. Esse estudo 
quantitativo realizado em SJRP, caracterizou um grupo de gestantes participantes de um grupo de educação de uma 
prestadora de plano de saúde. Foram avaliadas 96 mulheres, em sua maioria residentes da cidade de pesquisa, que 
realizaram cesarianas, com acompanhante durante o grupo de educação e que após o parto realizaram o aleitamento 
materno. Conclui-se, a importância do grupo, a caracterização das gestantes atendidas e a necessidade de programas 
para educação na gestante e amparo nesse processo.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Gestante; Pré natal; Aleitamento Materno.  
 

INTRODUÇÃO 
A gestação é um período de grandes mudanças no corpo da mulher, podendo gerar momentos de ansieda-
de, estresse e medo, para facilitar esse processo, foi criado o acompanhamento pré-natal. (DIAS et al, 
2018), Programas para acompanhamento da gestação foram criados pelo governo e replicados por planos 
de saúde, auxiliando a gestante com informações adequadas, obtendo dados sobre riscos possíveis e de-
senvolvendo ações efetivas para promoção da saúde do bebê e da mulher (FONSECA-MACHADO et al, 
2012). Esse estudo teve como objetivo demonstrar a importância da participação da gestante no grupo e 
consequentemente a adesão ao aleitamento materno,  
 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido de modo quantitativo, retrospectivo, através de dados coletados de uma operado-
ra de plano de saúde, em São José do Rio Preto – SP, no período de janeiro a novembro de 2019, através 
do grupo de 96 gestantes atendidas por uma equipe multidisciplinar. Foram analisados dados sociodemo-
gráficos, aderência ao aleitamento materno e participação do acompanhante no processo.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Em outros estudos é verificado que as atividades educativas fornecidas para as gestantes são, geralmente, 
ao tipo de parto e suas vantagens, cuidados destinados ao bebê, incentivo às terapias não farmacológicas 
no manejo da dor, além da importância em estimular participação do acompanhante, ainda ocorrendo falhas 
sobre a amamentação e o acompanhamento multidisciplinar (QUENTALet al, 2017). A amamentação possi-
bilita que os fetos obtenham uma proteção contra diversos agentes no início de sua vida, como otites, más 
oclusões bucais, déficits de crescimento e desenvolvimento e assim diminuem os processos de internação 
(VICTORAet al, 2016) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foram acompanhadas 96 gestantes, com idade média de 29,56 anos, sendo 16 residentes fora do municí-
pio de grupo, 6 optaram por parto normal, o restante apresentou parto cesárea, a importância do acompa-
nhante foi compreendida pelas famílias, sendo constatados 87 acompanhantes e 19 gestantes eram profis-
sionais da saúde. As informações do grupo facilitaram o processo de pré natal, auxiliando as mulheres na 
amamentação, apenas 15 delas, não realizaram o aleitamento.  
.  
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RESUMO 

O cuidador familiar de um acamado enfrenta desafios, suas atividades vão além da atenção ao acamado, contribuindo 
no cuidado da família e domicílio. Para isso muitos negligenciam o próprio cuidado. Temos como objetivo analisar na 
literatura as principais dificuldades do cuidador familiar no cuidado ao acamado em domicílio. Trata –se de um estudo 
bibliográfico, descritivo, realizado no Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As principais dificuldades encontradas 
foram: carga de atividades, falta de tempo para si, estresse, cansaço emocional e problemas de comunicação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidador. Pessoa acamada. Enfermagem domiciliar. 

 

INTRODUÇÃO 

O ambiente de recuperação tem um impacto importante no tratamento e reabilitação. Receber cuidados no 
conforto do lar, cercado por ambientes afetivos, pessoas conhecidas contribui no bem-estar, saúde mental e 
física (ZADEH, et al., 2017). O domicílio pode manter os indivíduos crônicos estáveis e evitar agravamento 
da doença. A participação da família é fundamental, provendo desde as refeições,cuidados, momentos de 
lazer e acompanhar em consultas (OLIVEIRA e MOURA, 2017). Temos como objetivo analisar, na literatura, 
as principais dificuldades encontradas pelo cuidador familiar no cuidado a pessoa acamada em domicílio. 
 

METODOLOGIA 

Estudo bibliográfico de caráter descritivo, com pesquisa no Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
 

DISCUSSÕES 

A perda da autonomia por doenças incapacitantes levam a necessidade de auxílio. No contexto familiar o 
cuidado é exercido principalmente pelas mulheres que se dedicam ao cuidado da casa, filhos e assumiram 
cuidar dos familiares que perderam a capacidade de realizar o autocuidado (PERRACINI, NERI, 2012; SIL-
VA). Dessa forma o cuidador passa a abnegar aspectos de sua vida para executar tarefas, culminando em 
sobrecarga, redução na qualidade de vida e estresse (ABARCA, et al.,2018, BELKDEMIR, ILHAN,2019) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificar as dificuldades vivenciadas pelos cuidadores familiares de pessoas acamadas contribui para o 
planejar a assistência e traçar o plano terapêutico incluindo ações que visem o bem-estar e a qualidade de 
vida do cuidador. Cabe destacar que os profissionais das equipes de atenção primária e equipe de serviço 
de atendimento domiciliar se deparam com todos esses desafios e necessitam da contribuição de estudos  
para a efetiva integralidade do cuidado. Compete ao enfermeiro orientar e planejar o cuidado com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida, reduzir o estresse do cuidador visando a integralidade do cuidado e bem-
estar nas relações familiares.  
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RESUMO 
Estudos comprovam a importância da realização da higiene oral em pacientes com déficit do autocuidado devido as 
bactérias gram-negativas existente em nossa cavidade bucal. Após analise de conteúdos relacionados, conclui-se que 
as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da enfermagem na realização da higiene oral são acarretadas por falta 
de materiais, recursos humanos, educação continuada, tecnologia e profissionais capacitados. 

PALAVRAS-CHAVE: Autocuidado, Higiene bucal, Enfermagem, Conhecimento. 

INTRODUÇÃO 
Dentre os cuidados destinado ao paciente com déficit do autocuidado, evidenciando os com dependência, a 
higiene oral é considerada pelos profissionais da enfermagem de menor complexidade mesmo em pacien-
tes que não conseguem realiza-lo sozinho. É imprescindível que a equipe compreenda a importância desse 
cuidado e o realize, reconhecendo sua importância, minimizando os riscos e reforçando os benefícios obti-
dos com essa prática (PASSOS et al., 2014).Busanello et al., (2015) afirma que a falta de recursos humanos 
e materiais representa um risco para segurança e assistência prestada ao paciente e quando não há um 
número de profissionais suficientes para atender a demanda institucional, os cuidados prestados acabam 
sendo superficiais para atender as necessidades individuais do paciente. Diante do exposto, torna-se fun-
damental conhecer a saúde bucal dos pacientes impossibilitados de realizar higiene oral, e também a forma 
com que os profissionais de saúde a realizam, na tentativa de minimizar riscos sistêmicos objetivando identi-
ficar quais as dificuldades e/ou medos dos profissionais de enfermagem em realizar higiene oral em pacien-
tes com déficit do autocuidado e cognitivo. 

 

MÉTODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, qualitativo. Os dados foram coletados pelos próprios pesqui-
sadores, estudantes do último ano de enfermagem nos bancos de dados Scielo, LILACS e MEDLINE além 
de bibliografias. Para a seleção foi realizada a leitura dos títulos dos artigos com datas de publicação a partir 
de 2011, buscando entre os títulos e as palavras-chave assuntos que poderiam sugerir algo relacionado a 
higiene oral em pacientes com déficit do autocuidado. Após essa busca, foram realizados uma leitura minu-
ciosa e integral dos artigos selecionados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A amostra final deste estudo após realizar pesquisa e leitura, indica que o profissional compreende a impor-
tância da realização da higiene oral, porém a falta de tempo, recursos, materiais e conhecimento do profis-
sional dificulta a realização da higiene bucal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sugerimos que a enfermagem promova a continuidade dos estudos referente a higiene bucal, bem como 
desenvolver protocolos padronizando as técnicas e orientações proporcionando conhecimento para suas 
equipes. 
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RESUMO 
O cateterismo vesical consiste na inserção de um cateter estéril na bexiga para a eliminação da urina. Embora tenha por 
objetivo o benefício do paciente, podem ocorrer várias complicações. A enfermagem tem papel importante no cuidado e 
prevenção das complicações relacionadas a este procedimento. O objetivo do estudo é identificar as complicações do 
cateterismo vesical e cuidados de enfermagem. Dentre as complicações, há risco de alergia, atrofia, cálculo vesical, 
câncer de bexiga, erosão uretral, estenose uretral, falso trajeto, fístula, infecção do trato urinário (ITU). Os cuidados de 
enfermagem estão relacionados a seleção do calibre correto do cateter, técnica realizada de forma asséptica e padroni-
zação do procedimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cateterismo urinário, cuidado de enfermagem, assistência de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 
De acordo com a Resolução COFEN nº450/2013, o cateterismo vesical é um procedimento privativo do 
Enfermeiro por ser considerado um procedimento de maior complexidade, estando assim o paciente sujeito 
a infecções do trato urinário e traumas vesical ou uretral. Por ser um procedimento que envolve riscos ao 
paciente, este estudo visa buscar as complicações relacionadas ao procedimento, os cuidados de enferma-
gem para a melhoria na qualidade da assistência afim de evitar complicações futuras. (SANTOS E NAPO-
LEÃO, 2010). 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão sistemática, que seguiu as seguintes etapas: formulação do tema, estabelecimen-
tos de critérios de inclusão e exclusão, pesquisa, triagem, avaliação dos estudos encontrados e descrição 
dos artigos inclusos. Para o levantamento da produção científica, foram utilizadas as bases de dados eletrô-
nicas: Lilacs, Scielo e BDENF, por meio dos descritores (DeCS): cateterismo urinário, cuidado de enferma-
gem, assistência de enfermagem, processo de enfermagem e enfermagem, de forma única e combinada, 
utilizando o operador boleano AND. 
 

            DISCUSSÃO 
Entre as complicações encontradas estão a alergia, atrofia, cálculo vesical, câncer de bexiga, erosão uretral, 
estenose uretral, falso trajeto, fístula, infecção do trato urinário (ITU), inflamação da mucosa, lesões uretrais 
e necrose tecidual. (SANTOS e NAPOLEÃO, 2010; SANTOS, 2011). Orienta-se que seja usado cateter com 
calibre adequado, sendo o cateter de 12 fr o mais utilizado. (SBU, 2016) A insuflação do balonete de forma 
correta também é importante. O ideal é a utilização de 5 a 10 ml de água destilada. (SILVA et al, 2019). A 
inserção do cateter de maneira cuidadosa, a fixação de forma adequada e a remoção em tempo correto 
também minimizam complicações posteriores. Quanto a higienização, a lavagem das mãos e realização da 
técnica asséptica e higienização da genitália também contribuem para uma menor taxa de infecção do trato 
urinário. (SANTOS e NAPOLEÃO, 2010). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por mais que seja um procedimento que está presente no cotidiano do enfermeiro, faz-se necessário a revi-
são sobre conceitos de anatomia e fisiologia e técnica padronizada do procedimento para evitar danos ao 
paciente. 
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RESUMO 
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o local do hospital destinado ao cuidado de pacientes graves com prognóstico 
de melhora, por meio do suporte avançado de vida, sendo classificada em neonatal, pediátrica, pediátrica mista e adul-
to, e pode ser especializadas, como: geral, cardiológica, neurológica, transplante, dentre outras. Tendo como finalidade 
a segurança do paciente que é baseada na assistência segura e de qualidade, livre de danos. Atualmente, o atendimen-
to ao paciente está cada vez mais complexo. No Brasil, a média dos pacientes internados que sofreram algum tipo de 
evento adverso (EA) é de 10%, sendo que destes, 50% poderiam ser evitáveis. O presente estudo tem como objetivo 
discorrer sobre a segurança do paciente na UTI. 

Palavras-chave: Segurança do paciente. Unidade de terapia intensiva (UTI). Assistência de enfermagem. 

INTRODUÇÃO 
A qualidade na segurança do paciente está relacionada aos desafios que o profissional da saúde deve bus-
car no aprimoramento da assistência livre de danos, norteada por eficácia, eficiência e conhecimento técni-
co-científico associado a modernas tecnologias. A preocupação com a qualidade em segurança do paciente 
vem desde o século XIX, quando Florence Nightingale, enfermeira inglesa, foi trabalhar na Guerra da Crimé-
ia (1853 a 1856) e, observando as condições precárias em que os soldados se encontravam, priorizou a 
segurança dos soldados como fator fundamental para uma boa qualidade nos cuidados prestados. 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, descritivo, qualitativo que visa reunir e sintetizar 
resultados de pesquisas anteriores sobre um fenômeno específico, possibilitando identificar as lacunas do 
conhecimento sobre o tema. A coleta de dados foi realizada nas Bases da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) e na SciELO.  
 

DISCUÇÕES 
Os objetivos do presente estudo foram alcançados por meio da revisão integrativa na literatura e teve como 
finalidade de conhecer as produções científicas nacionais sobre o tema Segurança do Paciente em UTI, 
identificando o papel do enfermeiro, as necessidades de aprendizado em saúde sobre ocorrência dos erros 
e de suas consequências, revendo a possibilidade de uma assistência segura livre de danos.  
Assim, um estudo da qualidade esperada é a satisfação das expectativas dos clientes, um dos melhores 
resultados foi possível dentro das condições clínicas e da gravidade dos pacientes, identificar os menores 
índices de complicações decorrentes dos procedimentos realizados, minimizando a ocorrência de EA da 
prestação de assistência de qualidade, diminuindo o tempo de permanência dos pacientes hospitalizados 
consequentemente a redução dos gastos e claro a satisfação do cliente (DUARTE,  et al. 2015). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Enfim, o papel do enfermeiro se destaca na busca em aprimorar as habilidades teóricas e práticas, para 
assegurar a assistência com qualidade, segurança e humanização ao paciente enfermo e fragilizado, evi-
tando assim os danos desnecessários, que poderão aumentar seu período de internação ou até mesmo 
causar a morte, onerando assim o sistema de saúde. 
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RESUMO 
As cardiopatias são os principais defeitos congênitos associados à Síndrome de Down (SD) e sua detecção e interven-
ção oportuna contribuem para reduzir a morbimortalidade. Os portadores da síndrome de Down apresentam as altera-
ções átrio-ventriculares como sendo as mais frequentes, outro distúrbio menos frequente é a tetralogia de Fallot. Além 
dos avanços médicos no tratamento, uma das chaves que contribuiu para o aumento da esperança e da qualidade de 
vida das pessoas afetadas pela síndrome de Down é o reconhecimento precoce. Perceber as deficiências cardíacas da 
síndrome de Down o mais rápido possível permite antecipar possíveis incidentes e preparar um plano de ação correto. 
 
Palavras-chaves: Cardiopatia. Síndrome Down. Defeito Congênito. 

 

INTRODUÇÃO 
A síndrome de Down (SD) ou trissomia 21 (T21) é a alteração genética mais freqüente na espécie humana 
(CATALAN, et al, 2018). A idade materna avançada foi identificada como um dos principais fatores de risco 
associado à doença, que ocorre em aproximadamente 1 em 700 nascimento (CATALAN, et al, 2018). 
É caracterizada por ter deficiências cognitivas e um risco aumentado de ter espectro variável de alterações 
anatômicas e funcionais congênitas, como cardiopatias, que aumentam a morbimortalidade desse grupo de 
pacientes, principalmente no primeiro ano de vida (CATALAN, et al, 2018). 
 

METODOLOGIA 
Tipo de estudo quantitativo, procedimento metodológico utilizado foi a revisão bibliográfica, em Bancos de 
Dados de Trabalhos Acadêmicos, atrav s de descritores como “Síndrome de  own”, “enfermidades”, “car-
diopatias”. 
 

DISCUSSÕES 
Entre os defeitos cardíacos mais freqüentemente relatados em pacientes com síndrome de Down, estão: 
defeitos do septo atrial, defeitos do septo ventricular, defeitos do septo atrioventricular e ducto arterioso 
persistente, que constituem 90% dos defeitos cardíacos congênitos em SD; outros também podem ser 
apresentados, como a tetralogia de Fallot (SOBEY, 2015).  
O defeito congênito cuja freqüência ao nascimento diminuiu mais acentuadamente é a Síndrome de Down; 
no período 1980-1985, a prevalência foi de 14,78 por 10.000 nascimentos e, em 2003, 7,57 casos. A quali-
dade e a expectativa de vida mudaram radicalmente nas últimas duas décadas, um melhor estado de saú-
de, um maior grau de autonomia pessoal e integração na comunidade foram alcançados para indivíduos 
com essa síndrome (SICA, PELLANDA, 2016). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A prevenção por meio de controles sucessivos, juntamente com o esforço da família e um ambiente social 
favorável, garantirá que a qualidade e a expectativa de vida dos pacientes com SD sejam ótimas e que elas 
possam alcançar todas as habilidades necessárias para uma vida independente e feliz. 
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RESUMO 
O presente estudo aborda o cuidado de um paciente fora da possibilidade de cura, engloba vários desafios para a equi-
pe multidisciplinar em especial a enfermagem, que vivencia junto do paciente e seus familiares a evolução da doença 
com o dever de trazer o maior conforto diante da situação; promovendo uma análise/discussão do assunto abordado e 
retratando a importância da condição emocional do enfermeiro enquanto cuidador, diante da percepção de morte imi-
nente. Assim nos cuidados paliativos é preconizado o morrer bem vivendo intensamente essa última fase da vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Paliativos; Saúde mental e Enfermeiros. 

 
INTRODUÇÃO 

De acordo com a OMS (ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE) cuidados paliativos é definido como ações 
que consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar com o objetivo de ter uma melhora 
na qualidade de vida dos pacientes e seus familiares por meio da prevenção e alivio do sofrimento contro-
lando os sintomas e a dor, oferecendo qualidade e bem estar para o paciente. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão sistemática, que seguiu as seguintes etapas: formulação do tema, estabelecimen-
tos de critérios de inclusão e exclusão, pesquisa, triagem, avaliação dos estudos encontrados e descrição 
dos artigos inclusos. Para o levantamento da produção científica, foram utilizadas as bases de dados eletrô-

nicas: Lilacs, Scielo e BDENF, por meio dos descritores (DeCS): Cuidados Paliativos, Saúde mental 
e Enfermeiros, de forma única e combinada, utilizando o operador boleano AND. 

 

            DISCUSSÃO 
No modelo Marcondes(2009) o cuidar paliativo deve ser encarado não apenas como uma ciência, mas tam-
bém como uma proposta reflexiva e dinâmica, pois é embasada por este conjunto de diretrizes que envol-
vem humanização, empatia e ética. É uma filosofia de cuidar que envolve o profissionalismo e as experiên-
cias humanas, uma filosofia de cuidar que completa os tratamentos curativos da medicina moderna e princi-
palmente proporciona aos profissionais da área, dignidade e significado aos tratamentos escolhidos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os cuidados de enfermagem em cuidados paliativos oncológicos são de extrema importância, pois apresen-
tam como foco o alivio dos sintomas físicos e psicológicos e tem como objetivo proporcionar qualidade de 
vida ao paciente, por meio de técnicas menos invasivas e tecnológicas. Esse tipo de trabalho faz com que 
os profissionais estejam expostos a extenuante carga emocional e física de trabalho, uma vez que o cuida-
do exige, além da técnica, atitudes de confortar, comunicar e acolher os pacientes e seus familiares neste 
momento da vida. 
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RESUMO 
A toxoplasmose é uma doença parasitária com altas taxas de prevalência em gestantes, suas manifestações clínicas 
são variáveis, desde alterações oculares, neurológicas, sistêmicas e até óbito fetal, tornando-se de extrema importância 
o rastreio e a identificação em gestantes susceptíveis e com risco de soroconversão.A prevenção da infecção, rastrea-
mento e diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações da toxoplasmose congênita, medidas educati-
vas voltadas para as gestantes susceptíveis à toxoplasmose são desenvolvidas desde o primeiro pré-natal. 

PALAVRAS-CHAVE: Toxoplasmose; Gestante; Transmissão vertical. 

INTRODUÇÃO 
A toxoplasmose é uma doença de alta infecciosidade causada pelo protozoário toxoplasma gondii, que tem 
como hospedeiro definitivo os felinos e como hospedeiro intermediário os mamíferos e aves, a transmissão 
se dá através de via oral, agua e/ou alimentos contaminados pelas fezes desses animais, sendo a principal 
causa de infecção a ingestão de carne crua ou mal cozida infectadas com cistos e pela transmissão congê-
nita, transmissão vertical de mãe para filho durante a gestação. A periodicidade do mesmo pode variar con-
forme o perfil epidemiológico ou pode ser realizada no primeiro e terceiro trimestre. A gestante que tiver 
histórico de infecção anterior à gestação, não precisam realizar o rastreamento (MARTINS A C M et al, 
2018). O objetivo é verificar os estudos nos últimos 5 anos acerca do diagnóstico, tratamento e transmissão 
vertical. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão literária executada em formulação do tema, realizada pesquisa, triagem e avaliação 
sistemática dos estudos encontrados. Para o levantamento de dados foi utilizado base de dados eletrônicos, 
através do portal regional da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e foram selecionados somente estudos da 
Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com o descritor toxoplasmose 
gestante. Na seleção dos estudos o critério inicial foram estudos publicados nos últimos 5(cinco) anos e 
idioma português, com isso foram filtrados 32(trinta e dois) estudos. Depois da avalição do mesmo, 
foram destacados 4(quatro) artigos dos últimos 5(cinco) anos para a revisão literária, neles foram e n-
contrados dados recentes para que a revisão fosse feita e citada as principais metodologias pa ra a 
revisão. 

 

DISCUSSÃO 
Foram avaliados 4 autores mencionados na revisão para obter uma relação de diagnóstico, transmissão 
vertical e conclusão de todos os autores. O rastreamento e condutas educativas para o diagnostico precoce 
ou tardio é de extrema importância para ambos os autores.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho evidenciamos a familia, o prossional, a gestante e o feto. A promoção e prevenção da saú-
de esperado neste estudo é de extrema importancia, pois a informação e diagnóstico do profissional jun-
tamente com a família da gestante o resultado é crucial pela vida de ambos.  
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RESUMO 
O checklist cirúrgico é uma ferramenta utilizada para evitar danos aos pacientes. Esta revisão integrativa, de caráter 
exploratório, tem como objeto analisar os desafios da implementação efetiva do checklist e propor melhorias que facili-
tam a adesão dos profissionais de saúde com este instrumento. Foi evidenciado multifatores responsáveis pela sua 
inaplicabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Checklist, Segurança do Paciente e Centro Cirúrgico. 

INTRODUÇÃO 
A Lista disponibilizada pela OMS para ajudar a equipe a evitar danos ao paciente antes, durante e depois 
dos procedimentos cirúrgicos (FERRAZ, E. M. et al., 2009; HAUGEN, A. S.; SEVDALIS, N.; SOFTELAND, 
2019). Temos como objetivo de Verificação de Segurança Cirúrgica ou chamada checklist de cirurgia segura 
é uma ferramenta desenvolvida e analisar, na literatura os fatores que dificultam a efetivação da cirurgia 
segura, e o que podemos melhorar para ter seu sucesso. 

METODOLOGIA 
Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada a partir da análise exploratória bibli-
ográfica em bases de dados eletrônica (Scielo, NCBI-PUBMED e BDENF).Os critérios para definição dos 
artigos aceitos nesta revisão foram o ano de publicação, que deverá ser entre 2015 ao presente ano de 
2020. 

DISCUSSÕES 
É fato que a cirurgia é um tratamento crucial para uma leva de doenças e acontecimentos que afetam a 
saúde do homem e, que ante ao procedimento, poderiam acarretar o indivíduo a morte.(RIBEIRO, L. et 
al.,2019).Alguns fatores citados nesta revisão que influenciam na adesão ao checklist foram: a resistência 
dos profissionais quanto ao preenchimento completo da lista de verificação de cirurgia segura, rotina de 
trabalho intensa, falta de comunicação entre os profissionais de saúde, e programas de educação continua-
da e treinamentos falhos ou ausentes. (RUSS et al.,2015; KRUPIC et al.,2020). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante aos estudos reunidos, conclui-se que a problemática apresentada neste trabalho seja de origem 
multifatorial não podendo ser atribuída exclusivamente a uma única lacuna no processo. Devido aos fatores 
adversos causados pela falha no preenchimento do checklist, é necessário incluir nos hospitais programas 
de educação continuada e treinamentos para o uso deste documento, como também, elabora-los de acordo 
com a necessidade observada em cada procedimento, visando assertividade e agilidade. A implementação 
de uma equipe multiprofissional e um Núcleo de Segurança do Paciente trariam benefícios em contrapartida 
aos pontos que dificultam a adesão. 
 

REFERÊNCIAS 
FERRAZ, E. M. A cirurgia segura: uma exigência do século XXI. Revista do Colégio Brasileiro de Cirur-
giões, v. 36, n. 4, p. 281-282, 2009. 
HAUGEN, A. S.; SEVDALIS, N.; SOFTELAND, E. Impact of the World Health Organization Surgical Safety 
Checklist on Patient Safety. The Journal of the American Society of Anesthesiologists, v. 131, n. 2, 
p. 420-425, 2019. 
RIBEIRO, L. et al.Checklist de cirurgia segura: adesão ao preenchimento, inconsistências e desafios.Rev. 
Col. Bras. Cir. v. 46 n. 5, 2019. 
RUSS, S. et al. A Qualitative Evaluation of the Barriers and Facilitators Toward Implementation of the WHO 
Surgical Safety Checklist Across Hospitals in England. Annals of Surgery, v. 261, n.1, p. 81–91, 2015. 
KRUPIC, F. et al. Use of the World Health Organization ChecklistdSwedish Health CareProfessionals' Expe-
rience: A Mixed-Method Study. Journal of Peri Anesthesia Nursing, v. 35, n. 3, p. 288-293, 2020. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGENHARIA DE  
ALIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SORVETE PLANT BASED SABOR CAPPUCCINO 

TEIXEIRA, Gabriela Fagundes; SILVA, Gustavo Morais da; CEVADA, Luana Zanini CEVADA; 
NASCIMENTO, Luciete Ferraz do; PEREIRA, Rosângela Alves. Discentes do curso de Engenha-
ria de Alimentos – UNILAGO.  
 
DAMY-BENEDETTI, Patricia de Carvalho. Docente do curso de Engenharia de Alimentos -
UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
A busca pela vida saudável é constante e cada vez mais atrai a atenção de mais pessoas, que mudam seus hábitos e 
costumes para se adaptar a uma rotina que visa o bem-estar e a saúde. O sorvete plant based é um exemplo de novi-
dade natural e refrescante para os brasileiros que estão na busca ou já tem uma rotina saudável, já que é composto por 
ingredientes de origem natural (à base de plantas). O sabor do café e da canela traz personalidade e tornam esse pro-
duto termogênico, agradando todos que buscam refrescância e saudabilidade. Pode-se concluir que o produto foi bem 
avaliado pelo público jovem (de 19 a 35 anos), sendo que o aspecto que se destacou foi a cor com 73% de aprovação 
com a nota máxima. O sabor, quesito sensorialmente mais significante, recebeu 77% de notas altas, o que indica uma 
ótima avaliação por parte dos julgadores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Plant Based, Saudável, Natural, Vegano. 

 

INTRODUÇÃO 
A grande mudança no perfil alimentar da população, principalmente no que diz respeito à crescente preocu-
pação com a alimentação saudável, sugere a necessidade da adaptação da indústria de alimentos frente à 
nova realidade que vigora nesse contexto. A cada ano, o setor alavanca novos empreendimentos, como 
lojas de produtos naturais, empresas de produção e venda de itens orgânicos, sendo assim uma grande 
oportunidade para a indústria de alimentos (MISSAGIA; REZENDE, 2011). O objetivo deste estudo foi de-
senvolver um produto é 100% à base de plantas (plant based), vegano e natural, que não possuísse con-
servantes, emulsificantes ou aditivos. O sabor cappuccino foi escolhido por ser bem aceito e remeter à ideia 
de cremosidade, que também deve ser encontrada no sorvete. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram: medição dos ingredientes, homogeneização e refrigeração. A medição dos 
ingredientes foi realizada com o auxílio de uma colher medidora, com volumes fixos. A homogeneização foi 
realizada com uma batedeira doméstica, na velocidade média constante até a total mistura dos ingredientes 
e solubilização da goma xantana. A refrigeração foi realizada com o auxílio de um freezer à temperatura 
constante. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O quesito sabor recebeu nota máxima (9) através de 41% dos julgadores e 36% atribuíram nota 8 para o 
produto, sendo assim muito bem avaliado quanto a esse quesito por 77% dos julgadores. A cor agradou 
73% dos julgadores com nota 9 e 13% atribuíram nota 8, sendo a soma de 86% de notas altas para esse 
aspecto. A textura recebeu 50% de nota máxima (9), 23% de nota 7 e 18% de nota 8, ainda sim sendo 
aprovado pela maioria dos julgadores (68%). A intenção de compra dos julgadores foi de 50% talvez com-
praria e 45% certamente compraria e apenas 1 julgador (5%) certamente nunca compraria. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pelos dados obtidos através do hábito de consumo de produtos à base de plantas, pode-se perceber que há 
um mercado em potencial a ser explorado. O estudo sensorial mostrou que o produto desenvolvido “sorvete 
plant based sabor de cappuccino” necessita de alguns ajustes para conquistar notas maiores. 
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um Snack Extrusado Sabor Doce de Leite, a base de Farinha de Milho a 
fim de verificar sua aceitação sensorial, devido ser um produto inovador no mercado. Sua formulação é composta por 
Farinha de Milho, Corantes Mixcor e Bixicon (TEBRACC), Óleo de Palma, Aroma de Doce de Leite, Açúcar, Maltodextri-
na. Foi realizada análise sensorial de aceitação, onde os atributos avaliados foram cor, sabor e textura. A avaliação 
contou com um painel de 30 provadores não treinados, os quais avaliaram o produto e deram notas para cada atributo 
seguindo a escala hedônica, respondendo também às questões a respeito da frequência de consumo de snacks, inten-
ção de compra.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Snack Extrusado, Doce de leite, Desenvolvimento. 

 

INTRODUÇÃO 
Segundo Rozenfeld et al. (2006), desenvolver produtos consiste num conjunto de atividades que busca 
atender às necessidades do mercado consumidor, respeitando as restrições tecnológicas que viabilizam o 
projeto, considerando suas estratégias competitivas, para chegar às especificações do produto e do proces-
so de produção, para que seja produzido adequadamente. Snacks são amplamente consumidos em todo o 
mundo, em que cada país possui sua particularidade, com insumos e aromas diferentes. O objetivo desse 
trabalho foi desenvolver um Snack Extrusado Sabor Doce de Leite a fim de verificar sua aceitação sensorial, 
devido ser um produto inovador no mercado. 

 
METODOLOGIA 

Primeiramente, foi feito um teste de bancada em laboratório. O aroma, açúcar e maltodextrina foram homo-
geneizados manualmente, adicionou-se o óleo de palma e misturou até ficarem homogeneizados. Em se-
guida, adicionou-se a mistura em pó ao óleo, homogeneizou novamente e adicionou-se no salgadinho de 
milho, realizando-se a aromatização do mesmo. O procedimento de pesagem e homogeneização dos ingre-
dientes foi repetido e adicionado ao produto. A análise sensorial foi realizada a um painel de 30 provadores, 
mostrando-se satisfatória. 
 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
De acordo com o resultado da análise realizada, foi possível observar que o produto seria bem aceito e 
apresentaria ótimas vendas, pois 57% dos provadores responderam “Certamente Compraria”, 43% “Talvez 
comprasse/Talvez não comprasse” e não houve nenhuma marcação para “Não compraria”. O índice de 
aceitabilidade do Snack Sabor Doce de Leite apresentou ótima resultado, obtendo 90% de aceitação. Quan-
to aos atributos avaliados, cor, sabor e textura, o índice de aceitabilidade variou de 85 a 93%. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Snack Extrusado Sabor Doce de Leite obteve um índice de aceitabilidade geral ótimo. Devido o produto 
ser inovador e apresentar notas altas para os atributos avaliados, conclui-se que seria bem aceito no mer-
cado por apresentar ótimo sabor, qualidade e despertar interesse no público em provar uma inovação. 
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RESUMO 
Bolos são produtos bem apreciados que em conjunto com a Castanha-do-Pará, ingrediente com alto valor proteico e a 
Castanha de Caju, conhecida por suas propriedades redutoras de colesterol, ajuda a constituir um alimento benéfico ao 
organismo. Além disso, encontra-se na mistura, o cogumelo que é rico em vitaminas e o cacau, matéria-prima que auxi-
lia na prevenção de doenças cardiovasculares. Por meio da análise sensorial realizada através da avaliação do sabor, 
cor e textura do alimento, foi possível observar o nível de aceitação perante os julgadores. Assim, após a verificação 
dos provadores, constatou-se que houve boa repercussão do produto, uma vez que o critério de sabor teve 97,78% de 
aceitabilidade, assim como cor e textura com 98,99% e 95,56% respectivamente. Por fim, foi verificado que o novo 
produto teve nota acima do necessário (70%) para ser estabelecido no mercado, com aceitação geral de 97,41%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bolo, saudável, castanhas, cogumelo. 

 

INTRODUÇÃO 
Demonstradas as novas exigências dos consumidores de buscar alimentos mais benéficos ao organismo, 
produtos como bolos, se diversificam nos ingredientes e tentam se adequar às novas dietas (GOMES et al., 
2014). Para isso, de acordo com Tormena (2016), o desenvolvimento de novos produtos (DNP) é essencial 
para criar novos produtos, melhorar já existentes e assim garantir seu sucesso no mercado. Este estudo 
teve como objetivo desenvolver um bolo de chocolate saudável com adição de cogumelo e castanhas. 

 
METODOLOGIA 

A análise sensorial foi realizada no laboratório de análise sensorial localizado na União das Faculdades dos 
Grandes Lagos, onde alunos e professores foram selecionados para provarem o produto em teste e preen-
cherem a ficha de avalição sensorial de escala hedônica, classificando o produto de acordo com os parâme-
tros e sua análise.  
 

DISCUSSÕES 
Com a escala hedônica de 1 (Desgostei muitíssimo) a 9 (Gostei muitíssimo), verificou-se que as notas deli-
beradas pelos provadores para sabor, se encontram com 8,8 (97,78%), cor com maior aderência 8,9 
(98,89%) e com menor nota entre os critérios, a textura com 8,6 (95,56%). Em relação a intenção de com-
pra, verificou-se que 80% “Certamente Compraria” e 10% “Talvez Comprasse/ Talvez Não Comprasse” e 
10% “Certamente não compraria. O índice de aceitabilidade geral, realizado através das médias entre os 
índices de aceitabilidade dos parâmetros, sabor, cor e textura, garantiu o resultado final de 97,41%. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se, portanto que, o desenvolvimento do bolo de chocolate com cogumelo e castanhas foi julgado 
pelos provadores e garantiu o nível de aceitação necessário para inserir o produto ao mercado. 
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RESUMO 
Observa-se que, após uma auditoria, pode acontecer de muitos problemas virem à tona. A metodologia utilizada para a 
melhor resolução foi a Matriz de Priorização GUT, que é uma ferramenta de qualidade que auxilia na hierarquia dos 
problemas evidenciados, mostrando o impacto de cada um deles através de análise da gravidade, da urgência e a ten-
dência dos mesmos. Esta ferramenta deve ser aplicada por uma equipe competente e alinhada aos valores da empresa, 
gerando um cronograma de resolução de problemas eficiente e claro para todos os envolvidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Matriz GUT; Matriz de Priorização Auditorias, Qualidade. 

 

INTRODUÇÃO 
Desenvolvida por Kepner e Tregoe (1980), a matriz GUT é uma forma de abordar e tratar problemas visan-
do indicar aos gestores aqueles prioritários para a tomada de decisão. Esse trabalho tem como objetivo, 
demonstrar o uso da Matriz de Priorização (Matriz GUT) como aliada na priorização de questões levantadas 
interna ou externamente. Após a priorização dos problemas encontrados, outras ferramentas da qualidade 
podem entrar em ação com mais facilidade e eficiência. 

 

METODOLOGIA 
A Matriz de Priorização ou Matriz GUT é uma ferramenta fácil de implementar que analisa três aspectos: 
Gravidade, Urgência e Tendência. Para cada aspecto analisado, deve-se atribuir uma pontuação de 1 a 5 
de acordo com questão analisada descrita em uma tabela criada previamente pela equipe de aplicação da 
ferramenta. A pergunta que a matriz GUT responde   “por onde começar?” ou “o que deve ser feito primei-
ro?” (HÉKIS et al, 2013). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Após o preenchimento da matriz GUT e do plano de ações propostos com o método 5W2H, a resolução dos 
problemas encontrados tende a ser mais eficiente devido ao desenvolvimento de ideias que as próprias 
ferramentas exigem, identificando-os, detalhando-os e fazendo com que cada colaborador apontado como 
responsável pela resolução do ponto encontrado seja, de fato, capaz e possa ser cobrado ao final do prazo 
determinado (SÁ, 2016). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar de ser uma ferramenta que não requer investimento e ser bem simples de utilizá-la, a Matriz GUT 
faz com que as tomadas de decisão sejam mais precisas e claras. Percebe-se também que a importância 
das ferramentas da qualidade está no auxílio que as mesmas dão, desde a identificação de problemas, até 
a ordem de resolução dos mesmos, trazendo benefícios para a empresa, sendo eles na forma financeira ou 
de gestão de tempo. 
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RESUMO 
Devido a alta competitividade do mercado, o processo produtivo não deve tolerar perda, evitar “retrabalhos” e reduzir as 
atividades que não agregam valor ao produto. Busca-se no presente trabalho, realizar uma revisão bibliográfica do mé-
todo PDCA (Plan, Do, Check, Action), também conhecido como MASP – Metodologia de Análise e Solução de Proble-
mas. O trabalho relata o uso de ferramentas para reduzir a incidência de alta variação de gramatura em batatas chips, 
direcionando as ações tomadas e resultando em uma significativa melhora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ferramentas da qualidade; ciclo PDCA, redução de perdas, problemas de qualidade 

 

INTRODUÇÃO 
As empresas estão se vendo obrigadas a adaptarem-se à nova realidade competitiva do mercado através 
do aperfeiçoamento contínuo e eficiente para sobreviver em meio a seus concorrentes. Desta forma, a pro-
dução da empresa moderna não deve tolerar qualquer tipo de perda no processo produtivo, devendo evitar 
ineficiências decorrentes de má qualidade e “retrabalhos” reduzindo tamb m as atividades que não agre-
gam valor de mercado ao produto (BORNIA, 1995). A fim de reduzir tais perdas, as organizações têm ado-
tado princípios de gestão da qualidade total (TQM), incorporando-os em seus processos organizacionais. 
Para que ocorram essas melhorias, uma série de técnicas, métodos ou instrumentos podem ser usadas, 
dentre as quais se encontram as ferramentas da qualidade (BLAGA; JOZSEF, 2012). O objetivo deste tra-
balho foi relatar o uso de ferramentas técnicas e conhecimento, com a finalidade de minimizar e/ou solucio-
nar a alta variação de gramatura de Batata chips da empresa de alimentos VR Alimentos. 

 
METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho seguiu os passos a seguir. 1) Levantamento de indicadores que interferiam 
no peso do pacote; 2) Definição dos indicadores a serem acompanhados, através de uma reunião da equipe 
do controle de qualidade juntamente com a diretoria; 3) Elaboração do plano de ação, onde foi criada uma 
planilha de monitoramento com os seguintes indicadores: peso, data de fabricação, lote e data de validade; 
4) Coleta de dados, sem a previa instrução dos colaboradores;  5) Treinamento dos operadores de máquina, 
onde a partir deste treinamento, os mesmos iniciaram a utilização dos novos parâmetros apresentados, 
como a nova programação de peso nas máquinas; 6) Coleta de dados com os novos padrões determinados 
e 7) Análise de resultados e apresentação para diretoria 
 

DISCUSSÕES 
O presente trabalho foi um experimento de curta duração onde juntamente com ferramentas da qualidade, 
como aplicação de treinamento adequado, monitoramento de produção, análise e coleta de dados, obser-
vou que se pode reduzir a quantidade de perdas de produto acabado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que, as medidas tomadas quando aplicadas continuamente e aliadas a um programa de manu-
tenção preventiva das máquinas e equipamentos, tornariam os resultados melhores e mais assertivos.   
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo desenvolver e verificar a aceitação sensorial de duas Misturas para Preparo de Cap-
puccino em Pó, uma tradicional à base de Leite em Pó Integral e a outra à base de Leite de Coco em Pó (vegano), am-
bas saborizadas com café solúvel. Na mistura tradicional o índice de aceitabilidade geral foi de 92,3%. Na mistura vega-
na também houve uma boa aceitação geral, sendo de 84%. Por fim, conclui-se que as duas misturas foram aceitas 
pelos provadores. Sendo assim, podem ser comercializadas e o público com restrição de consumo como intolerantes à 
lactose, alérgicos ou então veganos não serão prejudicados e poderão desfrutar da mistura.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cappuccino, Vegano, Leite de Coco em Pó. 

 

INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de novos produtos é uma atividade de vital importância para a sobrevivência da maioria 
das empresas. A renovação contínua de seus produtos é uma política generalizada no âmbito empresarial 
(PENNA, 1999). Diante do cenário atual, onde parte da população apresenta alergia ou intolerância a produ-
tos lácteos e também ao público vegano, o desenvolvimento de produtos vegetais é uma ótima alternativa.  
O objetivo desse trabalho foi desenvolver e verificar a aceitação sensorial das duas Misturas para Preparo 
de Cappuccino em Pó, uma tradicional à base de Leite em Pó Integral e a outra à base de Leite de Coco em 
Pó (vegano), ambas saborizadas com café solúvel. 

 
METODOLOGIA 

Os testes foram realizados na UNILAGO em São José do Rio Preto-SP. Primeiramente os ingredientes 
foram pesados, misturados até obter uma mistura homogênea. Em seguida, foi adicionada água a fim de 
obter uma bebida viscosa. A análise sensorial foi realizada na indústria Kinino, com 38 provadores não trei-
nados utilizando-se a escala hedônica, a fim de obter opiniões a respeito das características sensoriais e 
também a preferência em relação às duas misturas.  
 

DISCUSSÕES 
De acordo com os resultados apresentados, observou-se que os provadores tiveram preferência pela Mistu-
ra para Preparo de Cappuccino Tradicional, de acordo com os atributos avaliados (cor, sabor e textura). Os 
índices de aceitabilidade foram muito próximos: Mistura Tradicional – cor (91%), sabor (92%), textura (94%); 
Mistura Vegana – cor (87%), sabor (86%), textura (79%). Porém, segundo os comentários realizados duran-
te as análises, a Mistura Vegana também estava muito agradável, sendo necessário apenas um pequeno 
ajuste no atributo de textura, a fim de deixá-la mais cremosa. Dessa forma, as duas amostras poderiam ser 
bem aceitas no mercado, caso fosse comercializada.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a análise sensorial, foi possível verificar que a substituição do leite em pó por leite de coco em pó não 
interfere significativamente em relação às características sensoriais do produto Conclui-se que os produtos 
foram bem aceitos pelos provadores e o público com restrição de consumo como intolerantes à lactose, 
alérgicos ou então veganos não serão prejudicados e poderão desfrutar da mistura.  
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RESUMO 

A metodologia Seis Sigma foi desenvolvida com intuito de diminuir ou eliminar falhas durante o processo, redução de 
custos e melhoria na qualidade do produto. O DMAIC utiliza ferramentas estatísticas que auxiliam na identificação da 
causa raiz do problema, elaboração de projetos que eliminam falhas, priorização de ocorrências, elaboração de plano 
de ação e melhoria contínua. Portanto, este trabalho tem como objetivo apresentar as ferramentas Lean Seis Sigma que 
podem ser aplicadas nas empresas, com intuito de atingir metas previamente estabelecidas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lean Seis Sigma, DMAIC, qualidade, redução de custo. 

 

INTRODUÇÃO 
Gestão de processos e melhoria de processo são práticas utilizadas que visam o aperfeiçoamento de pro-
cessos e essas mudanças são baseadas no desenvolvimento tecnológico (ANDERSON; TUSHMAN, 1990). 
A metodologia Kaizen é outra ferramenta aplicada para eliminação de desperdícios, para isso, busca-se 
identificar movimentos necessários para produção e gerenciamento de lucros (HINES; TAYLOR, 2000). A 
ferramenta Lean Seis Sigma é uma metodologia com foco no aumento de qualidade, redução de custo e 
lead time (GEORGE, 2002). Este trabalho tem como objetivo, apresentar as ferramentas Lean Seis Sigma 
que podem ser aplicadas em problemáticas de empresas, a fim de atingir metas previamente estabelecidas. 

 
METODOLOGIA 

Dentre as metodologias adotadas para melhoria contínua tem-se o ciclo PDCA e o DMAIC, o primeiro é 
dividido em quatro etapas, sendo elas o Planejamento, Execução, Verificação e finaliza com a Ação. Já o 
método DMAIC apresenta cinco passos, iniciando com a fase de Definição, esta define o escopo do projeto 
e as metas que a serem alcançadas, seguindo para Medição que utiliza ferramentas quantitativas, Análise e 
reconhecimento do problema, fase de Melhoramento e finalizando com o Controle, empregando ferramentas 
para validação do desempenho (MATOS, 2003).  
 

DISCUSSÕES 

A ferramenta Lean Seis Sigma tem como objetivo o aumento de qualidade, redução de custo e lead time 
(GEORGE, 2002). O emprego desse conceito possibilita a eliminação de desperdícios e atividades que não 
agregam valor, otimização dos processos e eliminação de defeitos se relacionam diretamente com a lucrati-
vidade da empresa (RONTONDARO, 2002).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, as indústrias buscam por ferramentas e estratégias que possibilitam a redução de desperdícios 
e aumento da qualidade e lucratividade, visto isto, metodologias como Kaizen, Lean Seis Sigma, PDCA e 
DMAIC estão sendo cada vez mais empregadas nos processos produtivos.  
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RESUMO 
Muitas vezes as empresas julgam a área da segurança do trabalho como um gasto desnecessário, porem evitam per-
das muito maiores, com sistemas que muitas vezes são fáceis de serem implementados, como a utilização do sistema 
LOTO. O Sistema de segurança LOTO vem atrelado a segurança do trabalho com objetivo de a partir de sistemas de 
bloqueios como: cadeados, cartões de identificação e lacres assegurar que o operador não sofrera com partidas inespe-
radas de equipamentos elétricos, alertando e impedindo que qualquer pessoa consiga acionar o equipamento, pois 
existe operadores naquele local operando maquinas que necessitam ficar completamente desligadas. O presente traba-
lho tem como objetivo demonstrar como foram feitos os formulários de procedimento LOTO, de bloqueio e etiquetagem, 
no processo industrial de Extração, da Tereos Açucar & Energia Brasil- Unidade Cruz Alta, localizada em Olímpia-SP. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Segurança do trabalho, loto, sistemas e perigo. 

 

INTRODUÇÃO 
Nas organizações que existe um controle e uma equipe responsável pela segurança do trabalho, é criado 
formulários de procedimentos LOTO, onde conterá a fonte de energia perigosa presente no equipamento. O 
sistema LOTO - LOCKOUT & TAGOUT ou também conhecido como Bloqueio e Sinalização de Energias 
Perigosas, tem como principal objetivo instruir os colaboradores a respeito de procedimentos de segurança 
que garantirá o bloqueio (LOCKOUT), através de cadeados e garras plásticas, de produtos ou energias, no 
momento em que outro trabalhador estiver em uma situação de risco em uma manutenção e será utilizado 
identificação (TAGOUT), através da utilização de etiquetas próprias para alerta-los do perigo (ULTRASEG, 
2020). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
No setor da extração como em todos os outros setores que contém equipamentos elétricos, é de extrema 
importância a utilização do método de bloqueio LOTO, para garantir que não haja acidentes de trabalho, por 
falta de aviso, como um colaborador ligar uma máquina, por não ter o conhecimento de que outro colabora-
dor está trabalhando dentro do equipamento, e para garantir que de forma alguma o equipamento poderá 
ter uma pane elétrica no sistema e ligar sem que se tenha o conhecimento, podendo assim também ocasio-
nar acidentes em operadores que estão realizando manutenção. Para efetuar o processo de bloqueio e 
etiquetagem é necessário que seja feito um treinamento tanto teórico, quanto pratico, para que seja realiza-
do de maneira correta o procedimento de etiquetagem e bloqueio, além de, um teste para garantir que te-
nham aprendido e que não ocorrerá falhas durante o travamento (CONECKTT, 2020). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir do momento que concluímos que segurança é o ponto principal de qualquer empresa, vemos o sis-
tema LOTO como peça chave para todos os processos. Ao implementar o sistema LOTO a organização 
garantirá a segurança de toda a operação em um trabalho de manutenção, além da segurança de todas as 
pessoas da empresa.  
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RESUMO 
A competição do mercado se torna cada vez mais acirrada com a globalização, e para isso, faz-se necessário a utiliza-

ção dos sistemas eficientes de gerenciamento. Sendo assim, o Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta), propõe pen-

samentos e ferramentas que garantem melhorias de desempenho, redução de custos e mão de obra, visando a diminui-

ção dos desperdícios. O Kaizen cria uma cultura que envolve a todos do negócio, de qualquer nível hierárquico, a me-

lhorar constantemente e em todos os aspectos. O PDCA (Plan - planejar, Do – executar, Check – verificar, Act - agir) é 

um método de resolução de problemas e em conjunto com as ferramentas da qualidade como: Histograma, Gráfico de 

Pareto, Carta de Controle, entre outras, auxilia no aperfeiçoamento dos processos e no alcance dos objetivos empresa-

riais. Por fim, é considerado que o método percorre com eficácia o caminho em busca da excelência operacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Melhoria, Gerenciamento, Método, PDCA. 

INTRODUÇÃO 
O mercado competitivo atual, a nível internacional e global, leva as empresas a buscarem sua sobrevivência 
de maneira constante (SILVA; SARTORI, 2014). A filosofia Lean e a cultura Kaizen, assim como o Ciclo 
PDCA, são sistemas e métodos de solução de problemas que visam atender à sobrevivência e aos objeti-
vos futuros da empresa. Esse estudo teve como objetivo, levantar conhecimentos que dessem uma visão da 
necessidade do uso das filosofias e métodos como melhoria dos processos industriais. 
 

METODOLOGIA 
O estudo se baseou em revisão literária e foram utilizadas referências bibliográficas com conteúdo na área 
da qualidade e produção. 

DISCUSSÕES 
Como citado por Chaves, Mendes e Leite (2017), a Filosofia Lean (Lean Manufacturing ou Manufatura En-
xuta), consiste em eliminar desperdícios buscando a redução de custos e entregando o máximo de valor ao 
cliente. Um dos métodos mais conceituados na solução de problemas é o Ciclo PDCA (Plan = Planejar, Do 
= Executar, Check = Verificar e Act = Agir) (FONSECA; MIYAKE, 2006). De acordo com, Campos (2013), o 
ciclo consiste em 8 etapas ou fases principais: identificação do problema, observação, análise do fenômeno, 
plano de ação, execução, verificação, padronização e conclusão. Além de sua estrutura, o método também 
tem auxílio das ferramentas da qualidade, como: Gráfico de Pareto, Carta de Controle, Folha de Verificação, 
entre outras. Mesmo com pontos fracos no foco em inovação e criatividade, o Ciclo PDCA percorre com 
eficácia a busca pela excelência operacional. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se, portanto que, devido às aspirações do mercado competitivo atual, as empresas precisam buscar 
meios de fazer melhorias contínuas que aumentem seu desempenho e reduzem seus custos. Com isso, a 
utilização da Filosofia Lean, da Cultura Kaizen e do método PDCA, são essenciais como parte da sobrevi-
vência e perpetuação das empresas. 
 

REFERÊNCIAS 
CAMPOS, V. C. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia, 9. Edição. Nova Lima editora, MG, 
2013 

CHAVES, C. A.; MENDES, J. A. J.; LEITE, T. B. Aplicação do Projeto Kaizen para a melhoria do Esto-
que de uma empresa de Pequeno Porte: um Estudo de Caso. 2017. Disponível em: 
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos17/225150.pdf. Acesso em: 08 mai. 2020. 

FONSECA, A. V. M. da; MIYAKE, D. I. Uma análise sobre o Ciclo PDCA como um método para solução 
de problemas da qualidade. 2006. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/. Acesso em: 08 mai. 
2020. 

SILVA, P. M. da; SARTORI, M. M. A utilização prática do PDCA e das ferramentas da qualidade como 
provedoras intrínsecas para melhoria continua nos processos produtivos em uma indústria têxtil. 
2014. Disponível em: https://www.uninter.com/revistaorganizacaosistemica. Acesso em: 17 mai. 2020. 



 

A IMPORTÂNCIA DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA MANIPULAÇÃO DE ALIMEN-
TOS 

TEIXEIRA, Letícia Cabral. Discente do curso Engenharia de Alimentos – Instituição de Ensino 
UNILAGO 
 
PAZZOTI, Geisa Simplício de Oliveira. Docente do curso Engenharia de Alimentos - Instituição de 
Ensino UNILAGO 
 
 

RESUMO 
A segurança de alimentos garante qualidade ao produto, para manter a padronização, garantia em termos de segurança 
e saúde do consumidor, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) preconiza a implantação de programas de 
qualidade como Boas Práticas de Fabricação (BPF) e as Instruções de Trabalho (ITs), que norteiam o processo de 
fabricação e manipulação de alimentos. Tendo em vista a importância das boas práticas de fabricação, foi elaborado um 
manual de BPF com as ITs necessárias para a rotina diária de funcionamento de uma lanchonete, que zela pela quali-
dade do produto comercializado no local, e os de fabricação própria, cuidando dos seus colaboradores e consumidores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Manipulação de alimentos, boas práticas de fabricação, higiene, segurança alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 
O manual de BPF é um documento que deve descrever as atividades da empresa quanto aos alimentos, 
com destaque para: edificação, manutenção local e de maquinários, higienização de produtos, equipamen-
tos e manipuladores, controle de agua e abastecimento, controle de vetores e pragas, controle de saúde 
dos manipuladores e o controle de garantia do produto final (ANVISA, 2004). Um documento complementar 
das BPF é o Manual de Instruções de Trabalho (ITs), onde existem formulários que documentam ou padro-
nizam tarefas técnicas, especificas e operacionais (CAROLINA, 2013). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
As boas práticas podem ser implantadas tanto em indústrias alimentícias, como também em restaurantes, 
lanchonetes, cantinas, ou seja, qualquer lugar que manipule alimentos com a pretensão de venda ao públi-
co. Sendo assim, para estes lugares é necessária a elaboração de um manual, que é denominado Manual 
de Boas Práticas de Fabricação, que utiliza a RCD n° 216 de 15/09/2004 como referência de qualidade. As 
BPF devem conter instruções aos manipuladores e as pessoas que entram em contato com os alimentos, 
de como fazer a manipulação com higiene. Sobre como deve ser o local de trabalho desde a sua estrutura 
aos utensílios, controle de pragas urbanas, limpeza de caixas d’água, o descarte dos resíduos de alimentos 
e como deve ser feita a avaliação e acompanhamento da implantação das BPF (ANVISA, 2004). As instru-
ções de trabalho (ITs) são documentos importantes no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), pois nele é 
informado a maneira segura e correta de executar determinadas tarefas, sendo elas técnicas, especificas ou 
operacionais (ALBUQUERQUE, 2017).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao implantar BPF, a empresa em questão, mostrou-se comprometida em entregar o melhor produto para o 
seu consumidor, com qualidade elevada e seguro para consumo. A implantação das Instruções de Trabalho 
dentro do manual desenvolvido garantirá a segurança do manipulador e a correta execução das tarefas 
destinadas a ele. As BPF/ ITs proporcionarão credibilidade à empresa que fabrica e comercializa produtos, 
que zelam pela saúde da sociedade.  
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RESUMO 
O pão é um dos alimentos mais consumido no mundo é o mais antigo alimento processado nos diferentes tipos e for-
mas, dependendo dos hábitos culturais, pode ser considerado como popular e sagrado, já a fermentação é um dos 
fatores mais importantes para agregar qualidades como aroma, sabor e textura ao pão. Nas últimas décadas, na busca 
pela retomada de produtos naturais e orgânicos na alimentação, o uso do fermento natural, conhecido por levain dentre 
outras denominações, tem crescido devido aos benefícios sensoriais que traz ao pão que se traduzem em textura, sabor 
e aroma agradáveis ao paladar, além de ajuda na digestão e na biodisponibilidade de alguns nutrientes, demostran-
do que a utilização de fermentos naturais pode ser muito satisfatória. O Objetivo deste trabalho foi desenvolver  
duas formulações de pães uma contendo caldo de cana e outra abacaxi, onde estas foram submetidas a análise 
sensorial, foram avaliadas: cor, sabor, textura aroma. Através dos resultados obtidos, pode-se verificar que houve 
uma maior preferência a formulação contendo caldo de cana pois este apresentou melhor textura e sabor menos 
ácido.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Pão, levain, abacaxi, caldo de cana 

 

INTRODUÇÃO 
O processo de fermentação na fabricação de pães já é conhecido e utilizado há aproximadamente seis mil 
anos quando os egípcios descobriram e dominaram a técnica de produzir, desenvolver e empregar o fer-
mento no preparo mediante acréscimo de uma porção levedada, guardando parte desta para manter a pro-
dução do fermento para produções futuras (CAUVAIN & YOUNG, 2009). Existem benefícios quanto ao uso 
do fermento natural em relação à levedura do pão sendo elas: a melhoria da maquinabilidade e da funciona-
lidade da massa; a redução ou a eliminação dos conservantes em produtos de panificação, devido a sua 
atividade antibacteriana e antifúngica e a melhoria das propriedades nutricionais, de textura e sensorial em 
pães contendo farelo (SILVA, 2018). O Objetivo deste trabalho foi desenvolver duas formulações de pães 
utilizando fermentação natural acrescido de abacaxi e caldo de cana e realizar a análise sensorial do produ-
to final avaliando as características: cor, aroma, sabor e textura nos pães produzidos. 
 

METODOLOGIA 
Realizou-se teste de formulação dos dois tipos de fermento natural, um contendo, caldo de cana e outro 
caldo de abacaxi. Com os pães prontos, realizou-se teste afetivo de analise sensorial cujo o objetivo foi 
avaliar a aceitação e preferência dos consumidores em relação as amostras fabricadas pelos dois tipos de 
fermentos naturais. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A formulação contendo caldo de cana apresentou índices de aceitabilidade superiores ao de abacaxi princi-
palmente a textura, sendo esta já verificada durante o preparo onde, a massa contendo caldo de cana mos-
trava-se mais consistente e macia. Com relação ao sabor e aroma, a preferencia com relação a formulação 
com caldo de cana pode-se ser ao fato do abacaxi apresentar uma certa acidez. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os pães produzidos pelo fermento natural de caldo de cana foi o preferido dos provadores devido ao seu 
sabor menos ácido e melhor textura. Entretanto, para a elaboração de pães pelo processo de elaboração 
com fermentação natural, precisa ser amplamente estudada, para verificar o fator custo x benefício.  Manter 
um fermento natural demanda tempo e dinheiro, já que o processo de elaboração do mesmo leva dias. Do 
ponto de vista de shelf-life, a fermentação natural age no retardamento do processo de endurecimento do 
pão e inibição do crescimento de fungos. 
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RESUMO 
Sodas aromatizadas são águas saborizadas ou águas aromatizadas acrescidas de sabores e aromas como o limão, 
gengibre, canela, entre outros, sendo uma alternativa para hidratação do organismo e para quem tem dificuldade de 
beber água pura, além de possuirem baixas calorias. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e realizar a 
analise sensorial de sodas aromatizadas nos sabores abacaxi com hortelã, dois limões, tangerina e melancia com horte-
lã. Através dos resultados obtidos pode-se concluir que as sodas aromatizadas seriam um produto atraente para con-
sumidores que apreciam alimentos mais saudáveis e a introdução de fibras tornaria o produto final mais interessante. A 
soda aromatizada abacaxi com hortelã apresentou maior indice de aceitabilidade devido sua maior refrescância, segui-
da do sabor dois limões. 
 
PALAVRAS-CHAVE: soda aromatizada, desenvolvimento, análise sensorial 
 

INTRODUÇÃO 
As águas aromatizadas ou saborizadas, como também podem ser chamadas, constituem-se em uma alter-
nativa para hidratação do organismo que combina água com o frescor e os nutrientes de frutas, legumes, 
ervas e condimentos utilizados em seu preparo. É uma bebida refrescante e pode ser consumida ao longo 
do dia, tornando-se uma ótima alternativa para quem tem dificuldade de beber água pura, além de serem 
uma alternativa saudável, natural e econômica. São hidratantes e possuem poucas calorias, podem ser 
diuréticas (dependendo dos ingredientes utilizados), favorecem a eliminação de toxinas, permitem os mais 
extraordinários sabores e apresentam um aspecto visual colorido e atraente, exalando frescor (FOLLAK, et. 
al. 2017). O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e realizar a analise sensorial de sodas aro-
matizadas nos sabores abacaxi com hortelã, dois limões, tangerina e melancia com hortelã. 

 
METODOLOGIA 

Foram desenvolvidas quatro formulações de sodas aromatizadas nos sabores: Dois Limões; Abacaxi com 
Hortelã; Melancia com Hortelã e Tangerina em uma empresa de bebidas as quais foram posteriormente 
avaliadas através da análise sensorial. As amostras foram submetidas aos seguintes testes: Teste de acei-
tação com uma escala hedônica (1 a 9) avaliando aroma, sabor e aceitação global sendo posteriormente os 
dados tratados pelo ANOVA, teste de preferência com escala de mais preferida para menos preferida e 
Teste de Friedman, pesquisa de idade, sexo e hábitos de consumo e pesquisa de intenção de compra. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
De acordo com os testes realizados pode-se constatar que o sabor que mais se sobressaiu entre os demais 
foi o de abacaxi com hortelã, visto que vários participantes relataram principalmente o fato do sabor 
apresentar maior refrescância. Em relação ao quesito aroma notou-se que as quatros amostras apresenta-
ram índices de aceitabilidade (IA) superiores ao quesito sabor, isto pode ser explicado devido ao fato de que 
alguns provadores  preferirem bebidas mais adocicadas e sem a presença de gás. Em relação a intenção 
de compra conclui-se que 76,7% dos provadores são potenciais consumidores de soda aromatizada. Muito 
avaliadores relataram que consomem água em uma quantidade abaixo do recomendado diariamente sendo 
as sodas aromatizadas uma ótima opção que levaria a uma ingestão maior de líquidos além de que, a intro-
dução de fibras alimentares tornaria o produto um prebiótico de grande interesse ao consumidor final. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através dos resultados obtidos pode-se concluir que as sodas aromatizadas seriam um produto atraente 
para consumidores que aprecisam alimentos mais saudáveis e a introdução de fibras tornaria o produto final 
mais interessante. A soda aromatizada abacaxi com hortelã apresentou maior indice de aceitabilidade devi-
do sua maior refrescância, seguida do sabor dois limões.  
.  
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RESUMO 
As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) são espécies de plantas que podem ser consumidas, mas que não 
fazem parte de nossos hábitos alimentares. As PANCs podem diversificar o consumo, proporcionando uma alimentação 
mais variada e que amplie a gama de nutrientes da qual nosso organismo necessita, além disso, algumas possuem 
propriedades medicinais e seus compostos bioativos contribuem para a promoção da saúde. Logo, as PANCs são a 
tendência para uma alimentação mais adequada, saudável e responsável a curto e a longo prazo. O presente trabalho 
teve como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre o uso e a importância das  ANC’s. Após a revisão bibliográ-
fica conclui-se que se faz necessário que os pesquisadores aprofundem seus estudos em relação ao tema, pois existe 
uma grande diversidade a ser explorado. Por fim, verifica-se a necessidade que a população adquira mais conhecimen-
to para que essas PANCs sejam inseridas na sua alimentação diária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Plantas, Comestíveis, Revisão da Literatura 

 

INTRODUÇÃO 
Uma forma de enriquecer a alimentação é fazendo o consumo de Plantas Alimentícias Não Convencionais 
( ANC’s). As  ANCs são esp cies de plantas nativas, exóticas, espontâneas silvestres ou cultivadas, pre-
sentes em diversas regiões influenciando a cultura alimentar das populações tradicionais e regionais (KI-
NUPP & LORENZI, 2014). O estudo de Plantas Alimentícias Não Convencionais vem crescendo gradativa-
mente. Por isso, é evidente a importância de obter conhecimento sobre esse tema, haja vista a quantidade 
de plantas que podem trazer inúmeros benefícios à saúde e que também possam complementar e diversifi-
car a alimentação da população brasileira assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma revi-
são da literatura sobre o uso e a importância das  ANC’s. 

 
METODOLOGIA 

Realizar uma revisão da literatura sobre o uso e a importância das  ANC’s. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
É de suma importância o destaque das PANCs como alimentos funcionais em nosso organismo (microssis-
tema) por meio de vitaminas essenciais, antioxidantes, fibras, sais minerais, que nem sempre são encontra-
das em outros alimentos. Essas plantas geram autonomia para o ser humano que deseja buscar - por suas 
próprias mãos - os nutrientes que necessita e os sabores que mais lhe agradam. Em conjunto, integradas 
com as comunidades humanas, culturas biodiversas, esta autonomia é também fator de autoafirmação e 
emancipação, no que se pode chamar de soberania alimentar e ecológica (KELEN et al, 2015). Com base 
nas propriedades nutricionais encontradas, especialmente ações antioxidantes e antiinflamatórias, podendo 
inferir que as PANCs possuem um grande potencial nutricional e econômico. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou verificar após a leitura realizada que as PANCs são uma 
opção como complemento a alimentação tanto do ser humano, como de animais. Após a revisão bibliográfica 

conclui-se que se faz necessário que os pesquisadores aprofundem seus estudos em relação ao tema, pois existe uma 

grande diversidade a ser explorado. Por conseguinte, percebe-se um crescente interesse de pesquisa por uni-
versidades nacionais, que vêm intensificando os estudos com PANCs, reconhecendo o valor ambiental, 
nutricional, social e econômico dessas plantas.  
.  
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RESUMO 
O pão é um dos alimentos mais consumido no mundo é o mais antigo alimento processado nos diferentes tipos e for-
mas, a fermentação é um dos fatores mais importantes para agregar qualidades como aroma, sabor e textura ao pão. O 
presente trabalho tem como objetivo comparar o uso de fermento biológico e fermento químico em uma indústria de 
panificação e realizar a análise sensorial dos dois pães Franceses produzidos. O resultado final foi que 85% dos prova-
dores preferiram o pão francês contendo fermento biológico (123) e apenas 15% do pão com fermento químico (345). 
Praticamente 100% dos provadores consomem pelo menos um pão francês por dia. Apesar de tentar uma inovação em 
uma fabrica de panificação de pequeno/médio porte em São José do Rio Preto com a substituição do fermento biológico 
pelo fermento químico, em questão de sabor e preço, concluiu-se que os consumidores de pão francês ainda preferem 
o pão “tradicional” feito com fermento biológico, este resultado foi devido as características sensoriais do pão tradicional 
ser superiores ao pão fabricado com fermento químico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Pão, Fermentação, Diferença 

 

INTRODUÇÃO 
Ligado à civilização ocidental há seis mil anos e inventado na região da Mesopotâmia, o pão foi uma das 
maiores descobertas químicas da humanidade, completamente ligado ao cultivo do trigo e do centeio e rela-
cionado à economia, religião e política (OLIVEIRA, SILVA, PAULO, 2014). O consumo de pães tem aumen-
tado entre os brasileiros, esse comportamento mostra que os panificadores precisam se preparar para aten-
der a essa demanda crescente por panificados. Percebe-se em algumas empresas o investimento em pro-
dutos fabricados nas próprias panificadoras e confeitarias. Esta iniciativa faz com que a demanda de fer-
mentos biológicos quanto químicos seja grande. Hoje em dia, o conceito de fermentos continua muito forte, 
como forma de agilizar e padronizar os processos de fabricação, reduzindo o tempo de preparo dos produ-
tos e elevando a produtividade na indústria. O presente trabalho tem como objetivo comparar o uso de fer-
mento biológico e fermento químico em uma indústria de panificação da cidade de São José do rio Preto-SP 
e realizar a análise sensorial dos dois pães Franceses produzidos. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado dois tipos de Pão Francês, um contendo fermento químico (345) e o outro biológico (123), a 
receita foi a mesma para os dois demonstrativos. Com os pães prontos, realizou-se teste afetivo de analise 
sensorial cujo o objetivo foi avaliar a aceitação e preferência dos consumidores em relação as amostras 
fabricadas pelos dois tipos de fermentos através de escada hedônica, o teste foi realizados com a participa-
ção de 74 julgadores não treinados no local de fabricação em uma indústria de panificação em São José do 
Rio Preto- SP. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O resultado final foi que 85% dos provadores preferiram o pão francês contendo fermento biológico (123) e 
apenas 15% do pão com fermento químico (345). Praticamente 100% dos provadores consomem pelo me-
nos um pão francês por dia, pois a empresa oferece diariamente no café da manhã, café da tarde e 4 pães 
para cada colaborador no fim do expediente. Em questão de custo benefício, apesar de o fermento químico 
ser mais rentável, a demanda de pães produzidos com do fermento biológico fresco é maior, assim a com-
pra por este tipo de fermento por ser em grande quantidade, torna-se a fabricação de pães com fermento 
biológico mais rentável. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar de tentar uma inovação em uma fabrica de panificação de pequeno/médio porte em São José do 
Rio Preto com a substituição do fermento biológico pelo fermento químico, em questão de sabor e preço, 
concluiu-se que os consumidores de pão francês ainda preferem o pão “tradicional” feito com fermento bio-
lógico, este resultado foi devido as características sensoriais do pão tradicional ser superiores ao pão fabri-
cado com fermento químico 
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RESUMO 
O veganismo/vegetarianismo é um novo estilo de vida que opta por alimentos com origem vegetal, entre outras. Esse 
nicho de mercado vem crescendo e a indústria de alimentos precisa estar preparada para atendê-lo.  Neste trabalho foi 
abordado o assunto vegetarianismo/veganismo, e o potencial de mercado consumidor desses produtos e seu público. 
Com o aumento desse mercado, a indústria de alimentos tenta se adaptar a essa nova realidade, com base nisso foi 
realizado um questionário para abordar o tema, estudando os possíveis consumidores, os motivos e se estariam dispos-
tos a essa alteração alimentar. O estudo indicou que há público que há interesse nesse hábito, que vai desde os direitos 
dos animais à um estilo de vida e filosofia, sendo um tópico de saúde pública. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Vegetarianismo, veganismo, indústria. 
 

INTRODUÇÃO 
A alimentação com carne animal é importante para nosso desenvolvimento corporal, já que é rica em prote-
ínas, entretanto, muitas pessoas têm adotado uma forma de alimentação mais saudável para o meio ambi-
ente, o vegetarianismo. Com essa nova dieta alimentar em alta, tem crescido o interesse por esse estilo de 
vida, principalmente através de pesquisas sobre lugares que não tratam os animais de forma humanitária, 
gerando revoltas em Organizações Não Governamentais (ONG’s) e instituições que defendem e protegem 
os direitos dos animais. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado um questionário online, através da plataforma Formulários Google, onde o público respondeu 
seis perguntas sobre o assunto discutido neste trabalho. 
 

DISCUSSÕES 
Queiroz et. al (2018) comenta que as oportunidades para as empresas que querem entrar ou ampliar sua 
participação no mercado vegano/vegetariano são claras, desde que atendam às expectativas e derrubem as 
barreiras identificadas neste estudo, como as questões do direitos dos animais e o uso selo vegano, não só 
para identificação desses produtos, mas uma garantia de que não estão utilizando matéria prima de origem 
animal. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o mercado de alimentos vegetarianos/veganos ainda está em avaliação do público que con-
some produtos de origem animal, porém há abertura para consumo veggie. 
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RESUMO 
Atualmente a qualidade da carne e a máxima redução de prejuízos financeiros são as principais preocupações das 
empresas produtoras de frango de corte. Estas características são fatores ligados a perdas por mortalidade durante o 
pré-abate e carregamento de aves para o abatedouro. O objetivo deste trabalho foi relatar os principais efeitos da perda 
do rendimento, do manejo no pré-abate e carregamento e seus prejuízos na produção de carne de frangos de corte. De 
acordo com os resultados obtidos verificou-se que as principais causas de não conformidades constatadas no presente 
estudo foram nos subprodutos (pés de galinha) hematomas, fraturas/contusões, pigmentação, calos e pontos pretos. 
Todas estas causas têm sua ocorrência associada a um manejo pré-abate, abate ou processamento inadequado, resul-
tando em uma menor qualidade do produto, bem como em uma menor produtividade e lucratividade para a indústria. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de pés, Rendimento, Exportação 

 

INTRODUÇÃO 
A avicultura no Brasil foi uma das áreas de maior desenvolvimento nas últimas décadas e seu progresso 
não se ateve apenas por números de frangos abatidos ou número de ovos produzido, mas sim em conside-
ração a sua importância econômica e social no que diz respeito ao baixo custo e fonte de proteína de quali-
dade para o consumo humano. Muitos resíduos de alimentos, antes eliminados como substâncias inaprovei-
táveis, atualmente são transformados em subprodutos de larga aceitação comercial. De acordo com Roque 
& Sell (1998) uma alternativa para aproveitar os resíduos consiste no desenvolvimento de novos produtos 
que os utilize ou dê um destino mais nobre, de maior valor comercial a eles. Os pés de frango são conside-
rados subprodutos da indústria frigorífica, sendo muitas vezes sub aproveitados ou até mesmo desperdiça-
dos. Objetivou-se neste estudo o melhoramento do processo produtivo para maior rendimento do produto 
final.  
  

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado em um matadouro frigorífico localizado no estado de Minas Gerais, entre os 
meses de abril e junho de 2020. Realizou-se a avaliação diária (segunda a sexta) na sala de corte, das car-
caças e cortes de frangos provenientes da linha de abate e processamento, em dois momentos: manhã e 
tarde. Esta avaliação foi efetuada sempre ao final da linha de produção, utilizando critérios visuais ou estéti-
cos (subjetivos) para identificar as não conformidades que poderiam acarretar em condenações parciais. No 
estudo realizou-se a avaliação dos pés de galinha estes foram classificados como palma A e palma B e 
separados por anomalias causada por cama da granja, manejo, pré-abate, uniformidade de lote, temperatu-
ra, esta classificação esta de acordo com o anexo IX da Portaria N

o
 210 do Ministério da Agricultura.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
As não conformidades observadas para os pés (corte fora do padrão e presença de pigmentação escura 
(pequenos pontos pretos) fazem parte da avaliação de qualidade exigida por países importadores deste 
corte, visando satisfazer a sua clientela. As causas da presença de cortes fora do padrão foram a regula-
gem inadequada dos equipamentos e a falta de uniformidade dos tamanhos das carcaças associada a um 
manejo pré-abate, abate ou processamento inadequado.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As principais causas de não conformidades constatadas no presente estudo foram nos subprodutos (pés de 
galinha) hematomas, fraturas/contusões, pigmentação, calos e pontos pretos. Todas estas causas têm sua 
ocorrência associada a um manejo pré-abate, abate ou processamento inadequado, resultando em uma 
menor qualidade do produto, bem como em uma menor produtividade e lucratividade para a indústria, um 
investimentos em treinamentos em capacitação de funcionários, gestores e equipamentos são imprescindí-
veis para a obtenção evitar prejuízos econômicos. Assim ocorre uma maior qualidade e rendimento cada 
vez mais, aumentando cada vez mais o lucro na exportação. 
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RESUMO 
As Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), representam uma im-
portante ferramenta para que sejam alcançados os níveis de segurança alimentar exigidos pela legislação. É uma forma 
eficiente de garantir a qualidade e a segurança dos alimentos, devido a sua importância para a saúde e satisfação dos 
consumidores. Foram implantadas as BPF e os POPs em uma indústria de alimentos, e comparadas as conformidades 
e não conformidades de algumas áreas analisadas, antes e após a implantação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Implantação, BPF, POP. 

INTRODUÇÃO 
Dentre os sistemas utilizados para implantação da qualidade, uma das ferramentas para se obter padrão de 
qualidade na produção de alimentos é a adoção das Boas Práticas de Fabricação, que formam a base da 
gestão da segurança e qualidade de uma indústria, e de Procedimentos Operacionais Padronizados 
( O ’s). A qualidade   aquilo que satisfaz o cliente, e o controle de qualidade   a manutenção dos produtos 
e serviços dentro dos níveis de tolerância aceitáveis para o consumidor (AKUTSU et al., 2005). O objetivo 
deste trabalho foi descrever o processo de implantação das B F e  O ’s em uma indústria de alimentos, 
que pode garantir a qualidade do produto final, aumentar a produtividade, reduzir perdas e custos do pro-
cesso e introduzir a empresa no mercado consumidor. 

 
METODOLOGIA 

Foram realizadas a revisão e atualização de todos programas de qualidades já implantados na empresa e 
colocados em práticas em todos os setores. Foi criado check list de verificação de B F e  O ’s, para ga-
rantia dos métodos aplicados, treinamentos individuais e em grupos foram determinados mensalmente para 
cada setor, além de check list com feedback diário para os responsáveis. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O trabalho apresentou uma comparação das conformidades e não conformidades notificadas antes e após 
a implantação das B F e  O ’S nos setores de derivados, arroz, pipoca e condimentos. A implantação 
proporcionou uma queda no percentual de não conformidades presentes, e consequentemente o aumento 
do percentual de conformidades. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o presente trabalho realizado pode-se verificar a importância da implantação das BPF e POPs em uma 
indústria de alimentos, observamos a redução das não conformidades em todos as áreas analisadas, me-
lhorando assim a qualidade e segurança nos procedimentos de higiene e limpeza e a melhoria da qualidade 
do produto final. 
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RESUMO 

A água é indispensável à vida. Essa substância, a mais abundante da Terra, é composta por dois átomos de hidrogênio 
e um de oxigênio, exerce influência direta nas reações físico-químicas e microbiológicas que ocorrem em alimentos e, 
portanto, é de suma importância para a conservação dos diversos gêneros alimentícios. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi estudar a influência da água na estabilidade de alimentos in natura e processados, por meio de revisões de literatura 

científica. Sob o ponto de vista da engenharia de alimentos, o conhecimento da atividade de água dos produtos permite 
a escolha das diversas técnicas de conservação que devem ser aplicadas à manutenção da qualidade e da vida-de-
prateleira dos produtos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Água. Estabilidade. Conservação. 

 

INTRODUÇÃO 
A água é a única substância que se apresenta presente, na Terra, nos três estados físicos: sólido, líquido e 
gasoso. Constituída por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, é primordial à manutenção da vida. 
No que tange aos alimentos, seu maior conteúdo, quando in natura, é água. Por ser o solvente universal, 
dela dependem as reações bioquímicas e microbiológicas que podem ocorrer nos alimentos. Assim, nesses 
produtos, o conhecimento do teor de água disponível para tais reações, bem como da composição química 
dos alimentos, permite o emprego de distintas técnicas de conservação por métodos que se baseiam na 
alteração da quantidade ou da fase em que a água se encontra. Logo, este estudo objetivou compreender a 
importância da água na estabilidade de alimentos.  
 

METODOLOGIA 
O estudo foi conduzido por meio de revisão bibliográfica empregando livros e periódicos da área de Ciência 
de Alimentos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Embora necessária para as células vivas, a água não é desejável na conservação de alimentos, quando em 
altos teores, visto que degradações microbiológicas e não microbiológicas são comuns de ocorrerem em 
tais produtos. A atividade de água (Aa) de um alimento reflete seu estado energético (termodinâmico) ou a 
quantidade de água efetivamente disponível para participar como agente químico em processos biológicos 
e químicos (DAMODARAN; PARKIN, 2019). Sob a ótica microbiológica, a atividade de água constitui um 
fator intrínseco ao desenvolvimento microbiano, principalmente quando em valores superiores a 0,60. Em 
suma, a estabilidade dos alimentos, seja ela física, química ou microbiológica é influenciadas pela Aa. Im-
portantes aplicações da medida de Aa para a indústria de alimentos são: a escolha do processo a que o 
alimento será submetido, a seleção de ingredientes a serem empregados no desenvolvimento de um produ-
to e a escolha da embalagem do produto, garantindo a estabilidade dos alimentos e sua segurança (JAY, 
2005). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O conhecimento do teor de água nos alimentos, bem como a fase em que essa substância se encontra 
presente constituem pilares na Engenharia e Ciência de Alimentos, permitindo o desenvolvimento e a apli-
cação de distintas e inovadoras técnicas de conservação e extensão da vida-útil dos produtos. 

 

REFERÊNCIAS 
DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L. Química de Alimentos de Fennema. Porto Alegre: Artmed, 2019. 

JAY, J. M. Microbiologia de Alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 
 
 
 



 

ÁGUA E SUA IMPORTANCIA NA ESTABILIDADE DE ALIMENTOS IN NATURA E  
PROCESSADOS 

GOMES, Laís Tâmara dos Santos; SANTANA, Matheus. Discentes do curso de Engenharia de 
Alimentos – UNILAGO. 
 

CATTELAN, Marília Gonçalves; GUERRA, Mirian Elisa Rodrigues; Docentes do curso de Enge-
nharia de Alimentos – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Água e uma substância cuja formação é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. É abundante no 
Universo, inclusive em nosso Planeta Terra, onde cobre grande parte de sua superfície e é o maior constituinte dos 
fluidos dos seres vivos. As temperaturas do planeta permitem a ocorrência da água em seus três estados físicos (sólido, 
líquido e gasoso). A mudança de estado depende do seu aquecimento ou resfriamento. Ela é tida como um solvente 
universal, capaz de dissolver diferentes substâncias, que vão desde os sais no mar até às proteínas no interior do corpo 
humano. Este recurso natural é capaz de manter a temperatura estável, pois tem a capacidade de armazenar calor 
quando ocorrem mudanças de temperatura. A forma da qual as moléculas se arranjam na superfície de uma quantidade 
de água faz com que se forme uma película resistente, que é chamada de tensão superficial. A água potável, que é 
própria para consumo, apresenta-se inodora, insípida, incolor e livre de microrganismos prejudiciais a nossa saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Água, Fluidos, Micro-organismos, Potável 
 

INTRODUÇÃO 
A água é imprescindível nos alimentos, de vários pontos de vista diferente, sendo eles: químico, devido as 
reações químicas e bioquímicas que ocorrem nos alimentos, através da ação e inativação microbiológica, 
na análise sensorial dos alimentos e nos meios físicos através dos métodos de alteração na sua quantidade 
e fase (como secagem, osmose, congelamento, entre outros) (MORGAN, 2014). O objetivo desse trabalho é 
identificar os estados físicos, químicos e microbianos da água e entender a sua importância nos alimentos, 
assim como, elucidar as propriedades da água e suas características anômalas. 
 

METODOLOGIA 
Através de revisões bibliográficas, foram identificadas as propriedades mais importantes da água, assim 
como suas anomalias e características fundamentais. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A água é formada por dois elementos químicos em uma ligação covalente, é composta por dois átomos de 
hidrogênio e apenas um de oxigênio, que se ligam por ligações covalentes (H-O-H). Nesse tipo de ligação, 
os elétrons dos átomos são compartilhados (ALVES, 2020). Define-se como atividade de água um parâme-
tro muito importante para o desenvolvimento microbiano. A água se comporta de maneira diferente à maio-
ria das substâncias. Nela, o aumento da pressão acarreta uma diminuição na temperatura de fusão. Tal fato 
ocorre porque no estado sólido a água tem suas moléculas ligadas por ligações de hidrogênio, criando mui-
to espaço entre elas, quando ocorre a fusão, as moléculas passam a ocupar esse espaço e por isso a água 
sofre uma diminuição de volume (TADINI et al., 2016). A água também pode ser considerada como um flui-
do newtoniano, ou seja, um fluido cujas tensões viscosas que decorrem do seu fluxo, em todos os pontos, é 
linearmente proporcional ao local de taxa de deformação ao longo do tempo, sendo dessa forma os mais 
simples modelos matemáticos de fluidos (TADINI et al., 2016).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desse trabalho conclui-se que a água é de vital importância para todos os seres vivos, sendo muito impor-
tante na produção de alimentos, pois têm influência direta no controle da taxa de deterioração por microrga-
nismos e reações enzimáticas e químicas que ocorrem durante a armazenagem.  
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RESUMO 
A doença celíaca é uma intolerância permanente aos fragmentos polipeptídicos do glúten, proteína contida em cereais 

como trigo, cevada e aveia , também ocasionado por fatores genéticos, imunológicos e ambientais, a doença celíaca é 

caracterizada pela atrofia das vilosidades intestinais de forma total ou subtotal, consequentemente há baixa absorção de 

nutrientes. O tratamento da doença é a exclusão do glúten da dieta durante a vida toda oferecendo substitutos visuali-

zando a necessidade do indivíduo como: farinha de milho, amido de milho e fubá, farinha de arroz, fécula de batata, 

farinha de mandioca e polvilho. Tendo em vista a população celíaca o presente trabalho busca apresentar uma opção 

viável, econômica e sensorialmente aos produtos que contém glúten em sua formulação.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Banana, bolo, glúten. 

 

INTRODUÇÃO 
Alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde, além de suas 
funções nutricionais básicas (CARDOSO; OLIVEIRA, 2008). As preocupações em relação à alimentação 
vêm se modificando aos longos dos anos preferindo assim consumir alimentos naturais e funcionais, além 
de buscarem orientação especializada quanto a alimentação adequada para prevenir doenças, aumento da 
longevidade e o bem-estar físico e mental. A doença celíaca é uma condição autoimune causada pela into-
lerância ao glúten. Alimentos sem a presença do glúten são necessários para atendem consumidores que 
apresentam a doença. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um bolo de banana sem glúten 
funcional para celíacos. 

 
METODOLOGIA 

Após o preparo do bolo de banana sem glúten, o mesmo foi submetido a avaliação sensorial, foram realiza-
dos testes de aceitação sensorial (teste afetivo de aceitação) em relação aos quesitos cor, sabor e textura. 
Para a análise sensorial, participaram 35 provadores não treinados, com idade entre 19 e 36 anos de am-
bos os sexos, alunos e professores da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Através dos resultados obtidos, observou-se uma ótima aceitação do produto em relação aos quesitos ana-
lisados cor, sabor e textura e em relação à intenção de compra do produto caso encontrasse no mercado ou 
padaria dos 35 provadores, 57% dos participantes compraria e 43% talvez comprasse/talvez não comprasse 
indicando grande aceite do produto testando sendo assim uma ótima opção de um alimento funcional se 
este estivesse disponível no mercado consumidor principalmente aos portadores de doença celíaca. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir das informações obtidas da análise sensorial, foi possível concluir que a amostra de bolo foi bem 
aceita pelos provadores. Os índices de intenção de compra do bolo de banana sem glúten se caso encon-
trasse no mercado ou padaria, 57% dos participantes compraria e 43% talvez comprasse/talvez não com-
prasse, indicando uma ótima opção aos consumidores portadores de doença celíaca.  
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RESUMO 
Condimentos e especiarias são empregados no processamento tecnológico de alimentos com o objetivo de conferir 
sabor, aumentar a vida comercial dos produtos, em função de sua ação antioxidante, além de agregar valor aos alimen-
tos, permitindo sua diversificação no mercado. Além da importância tecnológica, estes produtos trazem benefícios à 
saúde de quem os consome, quando usados adequadamente. No entanto, podem veicular micro-organismos e matérias 

estranhas, causando riscos à saúde do consumidor. O objetivo deste trabalho foi à realização de analise microbi-
ológica de aperitivos os quais foram conservados utilizando ervas e especiarias. Os resultados obtidos indicam 

que as bactérias Aeróbias mesófilas e coliformes totais não se mostraram sensíveis à concentração dos temperos apli-
cados sobre os condimentos, visto que houve grande crescimento microbiano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Condimentos, aperitivos, conservação e micro-organismos 

 

INTRODUÇÃO 
Devido a sua constituição fito química rica em compostos antioxidantes, ervas e especiarias têm sido cada 
vez mais utilizadas para a preservação de alimentos e bebidas (EMBUSCADO, 2015). Estes compostos são 
usados principalmente para produzir alimentos mais seguros para os consumidores, impedindo a ação de 
agentes biológicos. Para o consumidor, a maior ameaça vem da deterioração ou mesmo da toxicidade dos 
produtos alimentícios, devido a ação de microrganismos nocivos (bactérias, leveduras e bolores). Portanto 
alguns desses organismos podem secretar substâncias tóxicas (toxinas), perigosas para a saúde humana e 
que podem ser fatais. Para inibir, retardar ou prevenir o crescimento e a proliferação de bactérias, leveduras 
e bolores evitando a deterioração dos alimentos pode-se utilizar substâncias antimicrobianas assim, o obje-
tivo deste trabalho foi à realização de analise microbiológica de aperitivos os quais foram conservados utili-
zando ervas e especiarias. 

 
METODOLOGIA 

Preparou-se 4 amostras, todas com os mesmos produtos (queijo muçarela, presunto e ovo de codorna), 
para avalição da eficácia dos temperos conservantes: vinagre, sal, açúcar, orégano, canela, noz moscada, 
limão e chimichurri. As amostras foram divididas da seguinte forma: 1ª conserva: vinagre, sal, açúcar e oré-
gano; 2ª conserva: canela, noz moscada e limão; 3ª conserva: chimichurri e vinagre; 4ª conserva: chimichur-
ri. Foram realizadas análises microbiológicas de coliformes totais e bactérias mesófilas nos períodos de 0, 3, 
5 e 10 dias de conservação a temperatura ambiente. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Através dos resultados obtidos, observou-se que apenas as amostras em tempo 0 dias apresentaram au-
sência de contaminação microbiológica, os condimentos utilizados nos aperitivos testados não apresenta-
ram eficácia para ser utilizado como conservantes naturais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluiu-se que as bactérias Aeróbias mesófilas e os coliformes totais não se mostraram sensíveis a pre-
sença das especiarias e ervas utilizadas para a conservação dos aperitivos. 
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RESUMO 
Os POPs (Procedimentos Operacionais Padronizados), contribuem para padronização do processo, redução de erros 
ou desperdícios em determinado ambiente de trabalho e/ou produção. Para implantação dos POPs, é necessário seguir 
alguns passos de caráter obrigatório que podem garantir não somente a saúde do consumidor/colaborador, como tam-
bém esquematizar o processo de uma indústria como um todo. Esses procedimentos são essenciais para realização de 
operações rotineiras, sobretudo a seleção de matérias primas, ingredientes e embalagens que é fundamental para o 
sucesso do processo produtivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: POP, seleção, matéria-prima 

 

INTRODUÇÃO 
Os POPs são documentos que estabelecem o roteiro de cada tarefa a ser desenvolvida em uma organiza-
ção. Seu principal propósito é garantir resultados consistentes, de acordo com os padrões de qualidade e o 
planejamento estratégico da empresa, ou seja, é um roteiro cheklist de como alguma tarefa ou procedimen-
to deve ser feito dentro de uma empresa ou organização, que irá ajudar a quem terá que executar as tare-
fas. Esses procedimentos são essenciais para realização de operações rotineiras como higienização, arma-
zenamento e transporte. É um documento obrigatório exigido pela Vigilância Sanitária e citado na RDC 275 
(ANVISA, 2002). O POP foi criado com o objetivo de evitar falhas, erros ou desperdícios onde evidencia as 
possíveis falhas no andamento do processo, tendo em vista a segurança dos colaboradores. O objetivo do 
trabalho foi desenvolver e implementar o procedimento operacional padronizado de seleção de matérias 
primas, ingredientes e embalagens em uma indústria de alimentos. 

 
METODOLOGIA 

Diante da necessidade da empresa, foi elaborado o POP de seleção de matérias-primas, ingredientes e 
embalagens facilitando o processo produtivo, selecionando fornecedores e garantindo a qualidade dos pro-
dutos acabados. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES   

Inicialmente, foi elaborado um esquema de organização para recebimento e armazenamento da matéria 
prima, onde elas seriam posicionadas, e iriam para produção conforme sua data de validade estivesse mais 
próxima do vencimento. Em seguida, foi realizada uma adequação da sala, pois se encontrava em condi-
ções inadequadas, para armazenagem. Foram realizadas pequenas reformas e utilizadas planilhas para 
controle de temperatura ambiente, respeitando os limites, para que não ocorram problemas com a deterio-
ração da matéria prima. Logo após, foi realizado uma busca por novos fornecedores, depois de alguns dias 
foi encontrado um fornecedor que vendia o polvilho com as especificações adequadas e com o mesmo pre-
ço.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os POPs são de suma importância para qualquer empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte, pois 
contribuem com a gestão da qualidade em toda cadeia produtiva da organização, evitando falhas no pro-
cesso. Os POPs também enfatizam a saúde tanto dos colaboradores quanto dos consumidores, pois exi-
gem uma série de normas rigorosas que são de caráter obrigatório para implementação da ferramenta. 
.  
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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo analisar a importância do licenciamento ambiental como ferramenta robusta na 
preservação do meio ambiente em virtude do estabelecimento de condições, restrições e medidas de controle propos-
tas pelo órgão competente, conciliando assim, desenvolvimento econômico, social e a conservação ambiental. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Licenciamento Ambiental, Empreendimentos Habitacionais, Impactos e Políticas Ambientais. 

 

INTRODUÇÃO 
Os desafios urbanos e habitacionais do país se apresentam na precariedade habitacional, na necessidade 
de regularização urbanística, fundiária e ambiental de áreas urbanas em cidades de todas as regiões do 
país. Esta situação decorre através da insuficiência e da inadequação dos instrumentos de planejamento e 
gestão de uso do solo. O licenciamento ambiental tem papel imprescindível neste processo de desenvolvi-
mento urbano por conta da limitação e regularização desse crescimento. Sendo assim, busca-se elencar a 
importância do licenciamento para empreendimentos habitacionais em um município de pequeno porte 
apresentando os desafios existentes e impactos associados. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfica 
e análise de artigos acadêmicos, leis, decretos e normas. Para o estudo de caso foram utilizadas as infor-
mações do licenciamento de um empreendimento habitacional em Irapuã/SP, que teve seu processo inicia-
do em 2018 e será concluído ainda em 2020. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os desafios urbanos do país se apresentam na precariedade habitacional e nos problemas associados à  
pobreza, especialmente aqueles relacionados à favelização e outras formas, e na necessidade de regulari-
zação urbanística, fundiária e ambiental de áreas urbanas, em cidades de todas as regiões do país. Esta 
situação decorre, em parte, da insuficiência e da inadequação dos instrumentos de planejamento e gestão 
do uso do solo,  e está diretamente ligado à questão de que os municípios com menos de vinte mil habitan-
tes, conforme o artigo 41 da Lei nº 10.257/2001, estão dispensados da elaboração do Plano Diretor  para 
uso e ocupação do solo. Sendo assim, o licenciamento ambiental de empreendimentos habitacionais   em 
cidades de pequeno porte é um aliado para o cumprimento obrigatório de leis, resoluções e decretos aplica-
dos à conservação do meio ambiente, e no combate a degradação ambiental, assim como contribui para o 
desenvolvimento cultural, econômico e social de uma região. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, entende-se que o licenciamento ambiental contribui para minimizar os impactos ambientais,   forta-
lecendo nos municípios de pequeno porte o desenvolvimento econômico e social, bem como o avanço  do 
desenvolvimento sustentável local. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os teores de cádmio e chumbo em uma área degradada por lixão no 
Município de Fronteira-MG e propor uma adequação conforme informações levantadas in loco e da circunvizinhança. 
Foram observados valores como 6,18 mg/kg de chumbo, e cádmio abaixo do limite de identificação, indicando valores 
dentro dos limites permitidos de acordo com a Resolução CONAMA nº 420 de 28/12/2009.  Foi verificado também um 
pH neutro do solo, sem causar interferências no local. Para a adequação ambiental, entende-se que será necessária a 
desativação do lixão, assim como a elaboração de um plano de recuperação e monitoramento da área. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente, Poluição, Resíduos Sólidos, Contaminação, Recuperação. 

  
 

INTRODUÇÃO 

Com a revolução industrial, o crescimento populacional acelerado, o capitalismo e à globalização, a popu-
lação tem criado hábitos mais consumistas, resultando em um grande aumento na produção de resíduos; 
além disso, a taxa de geração de lixo tem superado a taxa de crescimento populacional no Brasil (ABREL-
PE, 2013). Em consequência desse grande volume de lixo, a destinação final correta dos resíduos sólidos 
vem sendo considerada um dos principais problemas de qualidade ambiental nos centros urbanos do país 
(ALBERTE et al, 2005). Em decorrência da disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos pode 
haver a contaminação do solo com metais pesados como Cd, Cu, Pb, Mn, Zn, Ni, Hg (PEREIRA NETO, 
1989). Sendo assim, esse trabalho busca apresentar uma proposta de adequação para a área degradada 
pelo lixão existente no município de Fronteira - MG por meio da análise in loco da situação da área e da 
circunvizinhança, bem como os teores de cádmio e chumbo do solo. 
 

                            METODOLOGIA 
Para efetuar a coleta das amostras, foram utilizados alguns materiais na coleta do solo como enxada, balde, 
luva e sacos plásticos disponibilizados pelo laboratório para a proteção e conservação das amostras. A 
amostragem foi realizada de forma composta, sendo escolhidos 05 pontos de coleta de forma aleatória e 
seu armazenamento se deu em temperatura de 5ºC. 
 

DISCUSSÕES 
Verificou-se que é fundamental realizar um processo de avaliação do nível de contaminação do solo por 
meio de uma série de análises laboratoriais para averiguar se os níveis de contaminação são toleráveis ou 
não, de acordo com os valores admissíveis na legislação vigente. Com isso será possível planejar as medi-
das de recuperação e monitoramento da área degradada. Os atributos analisados foram pH, cádmio e 
chumbo. Os parâmetros estiveram em conformidade com os limites estabelecidos pela CONAMA nº 
420/2009 e pela COPAM nº 166/2011. Entretanto, para adequação da área à legislação ambiental, será 
necessário realizar o desativamento total do lixão, refazer a cerca viva para controle de passagem de 
animais e pessoas, remover os resíduos depositados no local, e elaborar um plano de recuperação e 
monitoramento da área. 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do exposto, foi observado no presente trabalho que os elementos analisados se apresentaram em 
conformidade com os limites estabelecidos pelo CONAMA nº 420/2009 e pela COPAM nº166/2011, mas 
para ocorrer a regularização quanto ao cumprimento fiel da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o lixão 
deve ser desativado.  
 

REFERÊNCIAS 
ALBERTE, Elaine Pinto Varela; CARNEIRO, Alex Pires; KAN, Lin. Recuperação de áreas degradadas por 
disposição de resíduos sólidos urbanos, Diálogos & Ciência –- Revista Eletrônica da Faculdade de Tecnolo-
gia e Ciências de Feira de Santana. Ano III, n. 5, jun. 2005. 



 

ESTUDO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
DO PROJETO CORAL-SOL 

NASCIMENTO, Daniel Fagundes; BRANDOLEZI, Giuliano Salvi; Discentes do curso de Engenha-
ria Ambiental e Sanitária na instituição de ensino UNILAGO. 
 

CHITERO, Aline; MATTOS, Carlos Eduardo. Docentes do curso de Engenharia Ambiental e Sani-
tária na instituição de ensino UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
O presente trabalho apresenta um estudo de caso realizado a partir de pesquisa bibliográfica das ações do programa de 
educação ambiental do Projeto Coral-Sol, praticado na Ilha Grande/RJ, com o intuito de controlar ou erradicar a espécie 
exótica invasora (tubastraea spp) dos costões rochosos da ilha, através de programas de educação ambiental realizado 

na comunidade local. 
 

PALAVRAS- CHAVE: Educação Ambiental não-formal, Projeto Coral-Sol, Espécies exóticas, Impactos Ambientais. 

 

INTRODUÇÃO 
Para Dias (2003), educação ambiental é um processo de aprendizagem permanente que deve desenvolver 
conhecimento, habilidades e motivações para adquirir valores e atitudes necessárias para lidar com ques-
tões e problemas ambientais e encontrar soluções sustentáveis. A educação ambiental deve ser contínua, 
multidisciplinar e integrada, ressaltando a importância do desenvolvimento crítico da realidade frente à 
complexidade dos problemas ambientais, no qual as ações não-formais geralmente possuem caráter pionei-
ro, atuando diretamente sobre a sociedade e abrindo espaço para uma educação formal (GUIMARÃES, 
1995). Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as ações do programa de educa-
ção ambiental não formal do Projeto Coral-Sol, na Ilha Grande, Angra dos Reis/Rio de Janeiro, que tem 
como objetivo erradicar ou controlar cnidários marinhos exóticos invasores (Tubastraea spp), popularmente 
conhecidos como coral-sol, dos costões rochosos que circundam a Ilha, considerando os impactos negati-
vos da introdução desses cnidários. 
 

METODOLOGIA 
Para realizar o estudo de caso, foi efetuado um levantamento bibliográfico referente à evolução da educação 
ambiental, com ênfase no âmbito não formal, bem como trabalhos de educação ambiental com ações em 
comunidades com problemas ambientais e relativos as ações do Projeto Coral-Sol. 
 

DISCUSSÃO 
A educação ambiental não formal é um instrumento de sensibilização e as diferentes linhas de ações verifi-
cadas em Meireles et al (2015) junto à comunidade local da Ilha Grande foram: palestras, trilhas interpretati-
vas e cursos de capacitação, os quais promoveram uma visão crítica da real situação, além de tornarem as 
decisões democráticas. Dos resultados verificados, entende-se que para realizar uma ação que busque 
melhorias ambientais, é necessária a participação efetiva da população, de maneira que permite que as 
pessoas afetadas diretas e indiretamente tenham voz ativa. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como medidas para o combate do coral-sol tem-se a divulgação de informações de base científica para 
comunidade local, além de ações de educação ambiental no âmbito não formal e formal de forma continua, 
para sensibilização, conscientização e efetivação de ações práticas que revertam a situação atual de impactos 
ambientais negativos. 
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RESUMO 
Com o surgimento de IoT, vários dispositivos domésticos têm ganhado capacidade de se conectar e popularidade. Nes-
sa tendência, o controle de sistemas de irrigação domésticos permite que o cuidado com os jardins ou vasos seja feito 
de modo remoto em qualquer breve descanso ao longo do dia. Isso visa satisfazer uma parte da necessidade que tem 
em cuidar do que se preza, nesse caso, das plantas domésticas. O sistema foi elaborado utilizando as tecnologias Re-
act Native e Node.js e opera como intermediário e interface entre o dispositivo de controle e o usuário, permitindo confi-
gurações e análises a partir do celular de qualquer lugar com conectividade com a internet.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Aplicação, Controle, IoT, Umidade  

 

INTRODUÇÃO 
Dispositivos domésticos tem sido desenvolvidos com capacidade de se conectar à internet. Isso associado a 
outros fatores tem levado ao surgimento da IoT (ARASTEH, Hamidreza et al., 2016). Nesse escopo, o con-
trole desses dispositivos remotamente tem ganhado espaço e popularidade. Seguindo essa tendência, esse 
trabalho apresenta uma solução móvel para o controle de dispositivos de irrigação domésticos, oferecendo, 
desse modo, a possibilidade d e monitoramento sem a restrição de lugar e tempo, requerendo apenas co-
nectividade de rede. Utilizou-se a tecnologia React Native (REACT NATIVE, 2020) para a construção da 
aplicação móvel e a tecnologia Node.js (NODEJS, 2020) para a construção do back-end.  

 
METODOLOGIA 

Foi utilizada a biblioteca React Native para a construção do aplicativo móvel que representa a parte de front-
end do sistema. Essa parte é responsável pela interface com o usuário, exibição de dados e entrada de 
comandos a partir a interação com controles disponibilizados nas telas. Os comandos são, então, encami-
nhados para um servidor feito com base na tecnologia Node.js, que processa e interagem com o controlador 
na residência do usuário, lendo informações e enviando comandos de acordo com o que for informado pelo 
usuário.  
 

DISCUSSÕES 
O aplicativo desenvolvido foi capaz de se comunicar com o servidor e interagir adequadamente com ele, 
coletando dados de umidade e permitindo o controle genérico de dispositivos de controle de umidade. Os 
dados informados pelo servidor foram adequadamente identificados e capturados no servidor e processa-
dos de acordo com o necessário. Espera-se expandir a interface do dispositivo incorporando uma maior 
quantidade de controles e permitindo uma interação mais completa com o usuário.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O trabalho foi bem sucedido no desenvolvimento de uma aplicação para dispositivo móvel baseado na bibli-
oteca React Native. Esse dispositivo interage com o usuário permitindo que esse tenha conhecimento das 
condições de estado de um controlador de umidade em sua residência e permitindo o controle remoto des-
se. 
.  
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RESUMO 
Em decorrência do estilo de vida que tem sido adotado pelas pessoas nas últimas décadas, com o dinamismo dos horá-
rios e a maior parte do tempo ocupado com atividades externas, pouco tempo acaba sendo destinado ao cuidado do-
méstico e de suas dependências. Nesse contexto, eventuais esquecimentos resultam em baixa qualidade de cuidado 
com plantas domésticas, o que resulta em um ambiente com menos conforto e, inclusive, resultar em uma eventual 
perda da planta. O método apresentado nesse trabalho utiliza-se de um Arduino e sensores de umidade para controlar 
uma bomba de irrigação, o que permite que a planta tenha níveis adequados de umidade no solo constantemente, re-
duzindo a sua manutenção e melhorando o ambiente de modo geral e, portanto, a qualidade de vida do indivíduo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arduino, Controle, Irrigação, Umidade 

 

INTRODUÇÃO 
A rotina exigente que se adota em centros urbanos resultam em pouco tempo para diversas atividades diá-
rias de manutenção doméstica (OSLER, Merete et al., 2016). Isso tem impacto direto na qualidade do cui-
dado oferecido às plantas, sejam em vasos ou em outras porções isoladas de terra. A irrigação automática 
permite a garantia do cuidado essencial para a sobrevivência dos espécimes vegetais, melhorando, desse 
modo, seu aspecto visual ou a qualidade das suas folhas ou frutos, dependendo do que se deseja da plan-
ta. Utiliza-se um Arduino (ARDUINO, 2020) e sensores de umidade para o controle de umidade no ambien-
te, resultando em uma solução de baixo custo e fácil implementação para um ambiente doméstico. 

 
METODOLOGIA 

Foi empregado um Arduino Uno R3 como elemento computacional para interpretação de sinais e tomada de 
decisões. Esse Arduino foi conectado a sensores de umidade que forneciam a quantidade de água encon-
trada na terra em um dado momento, a partir desse valor, o Arduino decide se é necessária a aplicação de 
mais água ou se o nível é adequado para o espécime plantado no ambiente monitorado. Caso seja neces-
sária a aplicação de água, uma pequena bomba de água é ativada e irriga o vaso até a leitura de umidade 
indique valores adequados novamente. 
 

DISCUSSÕES 
O sistema foi capaz de identificar e interpretar a umidade presente no ambiente monitorado, com isso foi 
possível definir valores empíricos de umidade desejáveis para plantas típicas domésticas. Isso permite que 
o controlador baseado no Arduino Uno execute as operações adequadas e alimente satisfatoriamente o 
vaso com a porção de agua necessária para novamente atingir a umidade necessária, fazendo com que a 
planta tenha sempre um ambiente adequado para seu crescimento e reduzindo o custo de manutenção ao 
enchimento do reservatório de água do irrigador.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo de monitoramento e irrigação de porções de terra para a manutenção de valores de umidade 
satisfatórios para plantas foi atingido. O custo de materiais foi baixo e de fácil obtenção. Isso torna o projeto 
simples e de fácil implementação em novos ambientes. 
.  
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RESUMO 
O mercado financeiro tem como característica seu dinamismo e volatilidade peculiares, assim como a influência por 
fatores externos alheios a ventos da operação do mercado. Isso torna a atuação no mercado complexa e com alto risco 
associado. Operações de day trade implicam em ainda maior risco e potencial de perda quando não executadas ade-
quadamente. O presente trabalho trata sobre o desenvolvimento de um método para operação no mercado de day trade 
com microcontratos, que exigem operações de compra e venda em curto intervalo de tempo. Para a execução das deci-
sões de compra e venda, foram utilizadas técnicas de inteligência artificial cujo objetivo é a compreensão da dinâmica 
do mercado e a definição dos pontos de compra e venda com o objetivo de aumentar ganhos e minimizar perdas decor-
rente das transações.  
 

PALAVRAS-CHAVE: day trade, mercado, operação em bolsa, redes neurais 

 

INTRODUÇÃO 
Com a automatização de pregões a partir da informatização da bolsa de valores que ocorreu na década 
passada, operações de curta duração, muitas vezes executadas por computador, se tornaram uma prática 
habitual. A qualidade do sistema de tomada de decisões é um fator crítico para que a transação seja lucrati-
va, uma vez que a compra ou venda em momentos errados de ativos errados pode resultar em perdas signi-
ficativas e eventual desmonetização da conta utilizada. Tendo em vista que o ambiente de operações finan-
ceiras em bolsa de valores tem comportamento caótico, foi implementado um sistema que faz uso de algo-
ritmos de deep learning para identificar eventuais padrões emergentes e utilizá-los na tomada de decisões. 
 

METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas contas de simulação em corretoras (não envolvimento 
com operações reais no mercado), o sistema Metatrader e sua linguagem MQL5 (METATRADER, 2020), 
tensorflow com a biblioteca Keras (KERAS, 2020). Foram utilizados, também, os algoritmos de aprendiza-
gem Gated Reurrent Unit (GRU), Long-Short Term Memory (LSTM) e Convolutional Neural Networks (CNN) 

(POUYANFAR, Samira et al., 2018). As redes foram treinadas com dados coletados de trinta dias de 
operações de rede e o modelo gerado foi utilizado para a operação na conta de simulação.  
 

DISCUSSÕES 
O sistema teve resultados significativamente positivos com a operação em conta de simulação, sendo capaz 
de identificar as oscilações de mercado para a operação de microcontratos. Isso implica que os algoritmos 
utilizados para a análise de comportamento do mercado tiveram sucesso no seu treinamento e oferecem 
informações adequadas para a orientação das operações de compra e venda. A operação em contas reais 
pode ter diferença por fatores como a incapacidade de dar o lance em uma dada oferta antes de outro indi-
viduo atuante e, portanto, ser incapaz de integralizar aquele retorno ou efetuar uma compra. Outro fator 
pode ser o atraso no tráfego de dados, que tem componentes sensíveis nessa escapa de tempo de atua-
ção.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O sistema apresentado foi capaz de executar adequadamente suas tarefas em um ambiente artificial análo-
go ao real, sendo capaz de representar com fidelidade as oscilações de mercado, provendo informações 
confiáveis para orientar as operações mecânicas de compra e venda. A aplicação desse sistema em ambi-
ente real deve ser executada para a observação do seu comportamento quando interagindo com concorren-
tes no mercado. 
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RESUMO 
Eventos acadêmicos geralmente atribuem créditos aos alunos que a eles atendem. Eventos com essas características 
requerem que os indivíduos que comparecem sejam identificados para a devida creditação de pontos. Essa identifica-
ção e autenticação requer a disponibilização de um indivíduo com a função de liberação de entrada e que sirva de ga-
rantia dos registros de presença. Eventos com baixa disponibilidade de pessoal tem impacto negativo dessa necessida-
de de alocação de individuo par a entrada. Buscando resolver esse problema, esse trabalho apresenta um método para 
a identificação de espectadores sem a necessidade de um individuo gerenciando a entrada em todos os dias do evento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Biometria, Controlador, Eventos, Identificação 

 

INTRODUÇÃO 
Eventos acadêmicos tradicionalmente recompensam com créditos aluno que acumularam um dado percen-
tual de presença. O controle dessa frequência requer a disponibilização de uma pessoa para a identificação 
e liberação de entrada, assim como para garantir a validade dos registros de entrada. Isso causa problemas 
para equipes com baixo número de pessoas (por vezes, voluntários) e dificultam a organização do evento. 
Com o objetivo de mecanizar a entrada dos participantes e permitir uma maior dinâmica de tarefas entre as 
equipes que compõe as comissões organizadoras de eventos, apresenta-se um método de identificação 
baseado em biometria que viabiliza o autosserviço pelos participantes do evento, requerendo apenas que 
sejam cadastrados previamente ou no primeiro dia do evento. 

 
METODOLOGIA 

O método apresentado foi baseado em um sensor de leitura de impressões digitais que é associado a uma 
Raspberry Pi 3 (RASPBERRYPI, 2020). O sensor de leitura biométrica é o responsável pela identificação 
dos indivíduos e associação com um número de identificação interno. Esse número é, então passado para 
um servidor baseado em Node.js (NODEJS, 2020) que executa as devidas comunicações para informar o 
sistema de gestão da semana acadêmica que um determinado participante foi identificado. Também, é o 
servidor node.js que recebe os comandos de cadastramento, atualização e deleção de credenciais enviados 
pelo sistema da semana acadêmica. 
 

DISCUSSÕES 
O controlador foi capaz de identificar usuários de modo correto. Essa informação foi adequadamente pas-
sada para o servidor node.js que a encaminhou para o sistema da semana acadêmica. Isso permite a identi-
ficação dos participantes de modo satisfatório. Os problemas que afetam esse trabalho são de ordem con-
ceitual, com a necessidade de prévio cadastramento dos participantes para a coleta de identificadores bio-
métricos, nesse caso, digitais. Em especial nesse ano de 2020, a utilização de biometria se torna um fator 
de risco em decorrência da pandemia de COVID-19 (GHEBREYESUS, 2020). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O trabalho foi bem sucedido em identificar os participantes de eventos de modo adequado e informar para o 
sistema da semana acadêmica seus devidos identificadores. Também, foi capaz de executar as operações 
básicas de cadastramento, atualização e exclusão de identificadores. A única exigência conceitual é o pré-
vio cadastro biométrico de participantes. 
 

REFERÊNCIAS 
GHEBREYESUS, Tedros A., WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 
11 March 2020 , Disponível em: < https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-
s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Acesso em: 18de nov. 2020 

NODEJS, About. Disponível em: < https://nodejs.org/en/about/>. Acesso em 18 nov. 2020 

RASPBERRYPI, Raspberry Pi 3, Disponível em: < https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-
model-b/?resellerType=home>. Acesso em: 18 nov. 2020 

 



 

MÉTODO GRÁFICO PARA APRESENTAÇÃO DE CONEXÕES DE REDE 

VILARINHO, Beatriz A.; Discente do curso Engenharia da Computação – UNILAGO 
 
GONÇALVES, Leandro B. L.; Docente do curso Engenharia da Computação - UNILAGO 
 
 

RESUMO 
Redes de computadores estão presentes no cotidiano da sociedade em diversos momentos, conectando dispositivos 
móveis sem fio, computadores, e até aparelhos domésticos com o surgimento da IoT. No entanto, o que ocorre na rede, 
as comunicações e tráfegos de dados são invisíveis ao usuário. Nesse trabalho apresenta-se um método para a visuali-
zação dos endereços IP envolvidos na comunicação por um ponto de coleta da rede de modo gráfico e simples com-
preensão. Isso foi feito a partir da análise do tráfego obtido a partir de um equipamento de rede, são extraídos os pares 
de IPs comunicantes para cada fluxo coletado e associados entre as diversas transmissões. O resultado é apresentado 
via web por um gráfico interativo baseado em D3.js. 
 
PALAVRAS-CHAVE: análise, monitoramento, redes, visualização 

 

INTRODUÇÃO 
Redes de computadores, desde o surgimento da IoT, tem se diversificado e incorporado não somente dis-

positivos clássicos, mas também aparelhos domésticos (ARASTEH, Hamidreza et al., 2016). Ao mesmo tem-

po, a utilização de web services entre aplicações torna mais oculta a comunicação entre as partes. A fim de 
exibir de modo  claro e direto os endereços comunicantes, para a satisfação da curiosidade de usuários 
entusiastas da computação ou como ferramenta de análise de segurança, foram utilizados algoritmos que 
permitem a extração de processamento dos IPs envolvidos na comunicação e a geração de um arquivo de 
dados sumarizados, que é exibido por uma interface web para o usuário. 

 
METODOLOGIA 

O trabalho apresentado nesse resumo expandido foi produzido a partir de dados binários de coleta de re-
des. Essa coleta binária pode ser executada por diversos softwares ou bibliotecas, inclusive disponíveis 
gratuitamente, como o software Wireshark e a biblioteca libpcap (WIRESHARK, 2020). Uma vez coletado os 
dados, passa-se por um método extrator de fluxos de redes. Essa extração visa obter os dados relevantes 
sobre os dispositivos comunicantes, como endereços de rede, quantidade de octetos trafegados, protocolo 
de transporte, entre outros. Uma vez que os fluxos são extraídos, pode-se processá-los a fim de agrupar o 
tráfego por IP de origem e destino, criando dessa forma um grafo de comunicação que é, então, alimentado 
para um servidor web, que o utiliza como elemento de composição de um grafo interativo em javascript ba-
seado na biblioteca D3.js.  
 

DISCUSSÕES 
A apresentação de IPs e suas relações de comunicação em um dado momento da rede permite que um 
usuário visualize uma parte do que ocorre no processo de funcionamento dos dispositivos envolvidos. Isso 
pode auxiliar a análise de segurança da rede com a observação de padrões, por exemplo se todos os IPs 
locais apresentarem alta comunicação com um IP externo pode indicar formas de ataques. Embora para a 
análise efetiva de ocorrência de atividades maliciosas envolva conhecimentos prévios em segurança de 
redes, a solução apresentada no presente trabalho pode ser utilizada como ferramenta por indivíduos quali-
ficados para a análise rápida de condições de risco.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O resultado esperado foi alcançado com a geração de um grafo interativo que apresenta a sumarização da 
relação de comunicação dos endereços IP dos dispositivos comunicantes em uma dada coleta de tráfego 
de uma rede. Atingindo o objetivo de apresentar de modo visual a associação de pares comunicantes para 
qualquer finalidade desejada. 
.  
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RESUMO 
Este trabalho descreve o projeto eficiente e de baixo custo de um sistema de monitoramento de temperatura industrial 
baseado em microcontrolador Arduino Mega junto a tecnologia GSM e DHT11. O microcontrolador objetiva receber toda 
a programação do sistema, visto que este dispositivo é utilizado para desenvolver projetos de automação. Após a inter-
conexão dos componentes, passa-se por um circuito de condicionamento de sinal de três estágios: analógico, conversor 
analógico digital (ADC) e com o modem GSM a mensagem é enviada para mobile.  ADC é usado para permitir ao sis-
tema trabalhar com entradas analógicas. O modem GSM é utilizado para enviar e receber SMS por meio de comandos 
AT, tanto pelo lado transmissor quanto receptor. Quanto ao DHT11, este afere a temperatura, com saída elétrica pro-
porcional à temperatura. O sensor DHT11 é conectado ao microcontrolador e temperatura variável é enviada para GSM 
modem e, consequentemente, um número de celular é contatado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Arduino, GSM, DHT11, Automação industrial. 
 

INTRODUÇÃO 
Uma área que se destaca junto a Engenharia da Computação, e que cada vez mais vem crescido ao longo 
dos anos, a automação industrial é de significante importância para aumento da produção e segurança em 
ambiente industrial (Kim, Shoi e Suh, 2020). Este trabalho objetiva a elaboração de um projeto para monito-
ramento remoto de temperatura em ambiente industrial. Um sistema de aplicação fácil de se usar com o 
Arduino e utilizando a técnica GSM que desempenha uma função principal para transmitir e receber os da-
dos do utilizador. A principal vantagem é fluxo contínuo de medição enviado via GSM. Com intuito de preve-
nir alguns acidentes causados por excesso de temperatura em uma zona industrial. 

 
METODOLOGIA 

Para confecção deste projeto utilizou-se um shield GSM para transmissão de sinais de telefonia. Além dis-
so, foi aplicado ao projeto um sensor de temperatura DHT11 para aferir tais dados e enviá-los ao Arduino 
Mega. Os sensores foram todos testados isoladamente, para entendimento de suas bibliotecas e para defi-
nir os circuitos (resistores e componentes eletrônicos) que seriam adequados para sua instalação. Analo-
gamente, o relé foi testado para verificar seu funcionamento com apenas um canal, o qual respondeu ade-
quadamente. Em seguida, incorporados para comunicação com o Shield e com a aplicação. Por fim, testou-
se o acionamento de chamadas mediante as temperaturas parametrizadas como alerta. 
 

DISCUSSÕES 
O sistema de aferição de temperatura foi implementado e testado por meio de temperatura corporal e ambi-
ente. Nota-se o alto grau de sensibilidade do sensor, desta maneira optou-se por um atraso de 2 segundos 
por leitura para observar menor variação em um curto espaço de tempo. Quanto ao envio de mensagens via 
GSM, este ainda está sob implementação. Não obstante, releva-se que toda arquitetura e base do sistema 
já está concluída e funcional.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O projeto está em fase final para conclusão, visto que a aferição de temperatura é funcional e apresenta 
boa precisão como em testes de leitura de temperatura corporal. Nesta última etapa trabalhamos na imple-
mentação do sistema de comunicação GSM e a integração deste. 
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RESUMO 
Neste trabalho serão apresentados os conceitos teóricos básicos sobre o circuito primário, secundário e sistema de 
água de refrigeração, com base na obtenção de energia via usinas nucleares. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Energia, Usinas Nucleares, Refrigeração. 

 

INTRODUÇÃO  
Com o avanço da população mundial, diversos países necessitam, cada vez mais, do uso de energia elétri-
ca. Muitos não conseguem fornecer energia suficiente conforme a demanda, seja por questões geográficas 
ou pelas políticas ambientais. Das energias mais utilizadas estão as hidroelétricas, barradas muitas vezes 
por questões geográficas, como também termoelétrica que é mais barata, entretanto poluente. Outro meio 
seria a energia nuclear, que por sua vez é de alto custo, porém, menos poluente (CHAVES, 2012). Uma 
alternativa eficiente são as Usinas que produzem um milhão de vezes a energia que hidrelétricas e energia 
eólica são capazes de produzir. A grande vantagem é que elas não liberam gases nas reações nucleares, a 
fissão usa muito pouco urânio, as reservas podem durar por até 100 anos, tornando-se um combustível 
nuclear é barato e fácil de transportar (HYPESCIENCE, 2010).  

 
METODOLOGIA  

Neste trabalho fora realizada uma revisão bibliográfica com fundamento em artigos, livros e sites técnicos.   
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES  
No sistema de geração de energia a partir dos conceitos nucleares, são separados em 2 etapas, denomina-
das circuito primário e circuito secundário. 
É no circuito primário que se inicia a geração de energia. O mesmo consiste de tubos que contêm pastilhas 
de uranio, material nuclear responsável pela fissão nuclear. No processo de fissão nuclear libera energia 
térmica, gerando muito calor, fazendo-se necessário a existência de uma bomba que faz com que circule 
água em alta pressão entre tubos localizados ao redor do núcleo, este circuito é totalmente fechado. Nesse 
processo a radiação não se mistura com os demais processos, sendo a água sempre reutilizada. 
Já no circuito secundário, inicia-se a geração de energia. A água quente e pressurizada do circuito anterior 
passa por tubulações imersas na água do circuito secundário. Devido à alta temperatura, haverá geração de 
vapor de água que movimentará as turbinas, gerando energia. Em seguida esse vapor será direcionado 
para um condensador, transformando novamente a água em liquida, como o circuito secundário é fechado, 
a água não se mistura com os demais processos da usina.  O sistema de refrigeração e interligado ao circui-
to secundário, já que ele ajuda o vapor (gerado no circuito anterior) a se transformar em água novamente, e 
assim, seguir no circuito fechado. O sistema de refrigeração consiste em um circuito aberto onde a água 
captada é utilizada, resfriada e devolvida ao mesmo local de onde saiu. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Com o presente trabalho, fora possível identificar a importância do uso da geração de energia nuclear, e 
suas aplicações na geração de energia elétrica de forma abundante e limpa para locais que não dispõem de 
meios naturais para a mesma. 
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RESUMO 
Neste trabalho serão apresentados os conceitos teóricos básicos sobre o circuito primário, secundário e sistema de 
água de refrigeração de uma usina nuclear.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Geração de energia, Fissão nuclear, Refrigeração e Geração de vapor. 

 

INTRODUÇÃO 
O mundo cada vez mais necessita de energia elétrica. Com o aumento da população mundial, alguns paí-
ses não conseguem acompanhar a demanda, muitas vezes pela falta de meios naturais para a geração de 
energia. Essas nações se veem forçadas a adotar práticas para geração de energia elétrica, como a energia 
termoelétrica que é mais barata, entretanto poluente. Outro meio seria a energia nuclear, que por sua vez é 
de alto custo, porém, menos poluente (THENORIO, 2019). 
Segundo  uciana Galastri, “Usinas nucleares produzem um milhão de vezes a energia que hidrelétricas e 
energia eólica são capazes de produzir. Elas são responsáveis por 18% da produção de energia elétrica 
mundial, não há liberação de gases do efeito estufa, a fissão usa pouco urânio, as reservas podem durar 
por até 100 anos. Combustível nuclear   barato e fácil de transportar” (CAR OSO, 2011). 

 
METODOLOGIA 

A revisão bibliográfica relativa ao tema do trabalho foi realizada em 2020 utilizando as palavras-chave: Ge-
ração de energia, Fissão nuclear, Refrigeração e Geração de vapor. As principais bases utilizadas foram 
artigos científicos, livros e sites técnicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
No circuito primário é onde começa o processo. Inicialmente, o Urânio é colocado dentro de tubos de zircô-
nio, nesses tubos é onde acontece a fissão nuclear, que é o processo que ocorre quando o átomo de urânio 
é atingido por nêutrons, assim liberando uma grande quantidade de calor. Ele é utilizado para esquentar a 
água, que se mantém no estado líquido graças a um pressurizador, e a mesma serve para dar início ao 
circuito secundário (CARDOSO, 2011). 
O circuito secundário corresponde a um gerador de vapor em um circuito fechado. A água que foi aquecida 
no circuito primário é transportada e resfriada por um tanque de água tratada, essa por sua vez se transfor-
ma em vapor girando uma turbina assim, gerando energia elétrica (THENORIO, 2019).  
A torre de resfriamento consiste numa estrutura que remove o calor residual para atmosfera. O condensador 
é um componente que faz a troca de calor que com a água que sai do circuito secundário, ou seja, depois 
da vaporização da água ela precisa se tornar líquida novamente para que se possa ter um rodízio no siste-
ma. (THENORIO, 2019). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir desta Revisão Bibliográfica foi possível identificar a importância da geração de energia através dos 
meios nucleares. Com estes conceitos adquiridos ao longo do trabalho fez se visível a aplicação e necessi-
dade dos mesmos nas industrias, usinas geradoras de energia e nas demais áreas. 
.  
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RESUMO 

Buscando suprir a demanda de energia elétrica e se tornarem autossuficientes e autossustentáveis, empresas optam 
por produzir sua própria energia, através de geradores de energia elétrica que são dispositivos compostos essencial-
mente de turbinas à vapor. Uma turbina a vapor funciona transformando energia térmica, gerada da queima da biomas-
sa, em energia elétrica através da movimentação das pás da turbina, essa movimentação é proveniente do processo de 
expansão térmica da água quando passa do estado líquido para o vapor. Para manter a temperatura uniforme na turbi-
na, utiliza-se um óleo para o resfriamento do equipamento. Esse óleo, após aquecido, deve retornar a sua temperatura 
inicial, para isso é acoplado um trocador de calor que realiza o processo de resfriamento do óleo, tornando-o apto para 
outra utilização. 
 
Palavra-Chave: Turbina a Vapor, Geração de Energia, Biomassa, óleos 

 

INTRODUÇÃO 
A queima da biomassa, para a produção do vapor, e alimentação de turbinas geradoras de energia, é uma 
prática que vem sendo cada vez mais utilizada, tendo em vista que é uma das formas mais eficazes de se 
produzir o vapor que será utilizado para girar as turbinas geradoras de energia tornando o processo de ge-
ração de energia em uma usina autossuficiente. Porém para manter todos os componentes do gerador em 
perfeito funcionamento e conservação, é necessária uma forma de resfriamento, que pode ser realizada por 
óleos industriais. É bombeado para o gerador, óleo que pode ser utilizado para iniciar a partida dele, lubrif i-
ca-lo e resfria-lo, nesse processo ocorre a troca de calor entre o gerador e o óleo, consequentemente ocorre 
um aumento da temperatura do fluido, para retorná-lo a temperatura inicial, utiliza-se um trocador de calor 
que transfere calor entre os fluidos. Com essa temperatura estabilizada o óleo passara por um filtro e estará 
pronto para ser reutilizado no processo. Diante disso, o objetivo deste trabalho é investigar e concluir quais 
tipos de óleo serão mais eficazes para a lubrificação e resfriamento de um gerador. 

 

METODOLOGIA 
A metodologia de desenvolvimento deste trabalho foi realizada através de análise da literatura focando nas 
áreas de geração de energia elétrica por biomassa e processos de resfriamento. 
 

 DISCUSSÕES 
As pesquisas mostraram que o melhor óleo lubrificante é o móbil DTE 832 e 846 que são óleos projetados 
para turbinas de alto desempenho sendo turbinas a vapor, turbinas a gás e turbinas de ciclo combinado 
(ccgt). Esses produtos são baseados em óleos básicos de alta qualidade hidrotratados para ter um alto po-
der de resistência térmica e oxidativa juntamente com aditivo especial para proporcionar o controle de de-
posito e performance de limpeza exigidos por turbinas a gás. Estes óleos citados acima também possuem 
um alto poder de resistência à formação de espuma e desaeração rápida previnem a cavitação e conse-
quente operação irregular e ruidosa. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dessa maneira, chega-se a conclusão que no mercado já óleos específicos para turbinas a vapor, e que 
estes são os mais indicados por apresentarem características que tornam o processo mais eficiente . 
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RESUMO 
Este trabalho científico tem o intuito de gerar conhecimento assim como curiosidade no público, abordando de maneira 
didática, uma maneira alternativa de se produzir uma bateria com materiais comuns, assim como também, trazer o dis-
cernimento e conhecimento sobre como se é gerado corrente elétrica, mais popularmente conhecida como eletricidade. 
.  
PALAVRAS-CHAVE: Bateria, Conhecimento, Curiosidade. 

 

INTRODUÇÃO 
Com a evolução da eletricidade no tempo, as formas compactas de armazenamento de energia foram for-
muladas e atualizadas e, com o avanço da tecnologia, o tamanho e o espaço ocupado foram sendo reduzi-
dos, inversamente proporcional à capacidade de armazenamento de energia elétrica. Com isso, em situa-
ções peculiares, sem estas tecnologias de armazenamento de energia elétrica, não seria possível a utiliza-
ção de equipamentos e sistemas que são cada vez mais úteis e essenciais no cotidiano da população, tais 
como iluminação, dispositivos eletrônicos, equipamentos industriais, entre outros. Dessa forma, a proposta 
deste trabalho é o estudo e desenvolvimento de uma bateria eletroquímica fabricada com materiais comuns, 
resultando no aprendizado que pode ser extrapolado para aplicações mais robustas e industriais. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho foi elaborado visando agregar conhecimento de elétrica básica, dando exemplo simples de como 
funciona uma bateria eletroquímica utilizando materiais comuns do dia a dia, tais como: sal grosso, água, fio 
de cobre, lata de alumínio para refrigerante, papel toalha e multímetro para medição e constatação do protó-
tipo desenvolvido. A partir da disposição correta desses materiais em um recipiente de vidro, tem-se o sur-
gimento de uma diferença de potencial entre os terminais da bateria, formado pelos fios de cobre e a parte 
da lata de alumínio, imersos em água salobra. Dessa forma, quando se instala uma carga nos terminais 
dessa bateria, por exemplo um led, ocorre um fluxo de elétrons entre os terminais da bateria, decorrente da 
reação eletroquímica, resultando no aparecimento de corrente elétrica, fazendo então acender o led. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este projeto aguçará a curiosidade de leigos em eletricidade básica no que se refere ao entendimento do 
funcionamento de um dispositivo similar ao comumente usados no dia a dia: a bateria. Assim, de uma forma 
mais didática e simples, será possível aplicar os conceitos de eletricidade básica e química, alinhando com 
a prática de desenvolvimento de um componente essencial para o funcionamento dos sistemas e equipa-
mentos. 
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RESUMO 
Este projeto tem por finalidade disseminar conhecimento acerca da forma construtiva, funcionamento e aplicações de 
sensores encoders do tipo incremental e absoluto, tendo como proposta inicial a fabricação deste sensor, integrando-o a 
um sistema microcontrolado utilizando a plataforma Arduino. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Encoder, Microcontrolador, Arduino. 
 

INTRODUÇÃO  
Com a evolução e o aprofundamento dos estudos voltados para a robótica, os microcontroladores desem-
penham papel fundamental na automação de sistemas, visto que são capazes de realizar tarefas diversas 
seguindo uma programação específica. A partir deste momento, esta área da ciência ganhou ainda mais 
foco e investimentos, proporcionando toda a tecnologia que se tem hoje em dia (LIMA et. al., 2012). Este 
avanço possibilitou o surgimento de diversos componentes eletrônicos, como por exemplo o encoder, que é 
um sensor amplamente utilizado na indústria para verificação e controle de dispositivos rotativos, podendo 
ser do tipo incremental, com a finalidade de contabilizar rotações e sentido de giro, ou absoluto, capaz de 
aferir o posicionamento e ângulo de giro do eixo (Dynapar, 2020). 
 

METODOLOGIA  
Neste trabalho fora realizada uma revisão bibliográfica fundamentada em artigos, mídias digitais e sites 
técnicos voltados para usuários de eletrônicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES  
A essência do encoder está em seu disco interno, que possui ranhuras características, que têm a função de 
bloquear ou permitir a passagem do feixe de luz do led para o fotodetector, gerando pulsos elétricos ou um 
sinal digital codificado. O encoder pode ser dividido em duas categorias: o incremental, que indica a posição 
relativa ao ponto onde o encoder foi ativado, e o absoluto, capaz de indicar a posição absoluta por meio de 
saídas digitais codificadas em valor binários ou via comunicação. A característica principal do incremental é 
que há perda de posicionamento quando há queda de energia ou quando reiniciado, sendo sua resolução 
dada pelo número de divisões em seu disco, sendo então aplicado em projetos onde se tem a necessidade 
de contabilizar rotações completas ou fração de voltas. No encoder absoluto, as posições são mapeadas e 
referenciadas num ponto externo, tendo essa como principal vantagem manter a referência mesmo quando 
houver queda de energia ou quando o dispositivo é reinicializado, sendo destinado a aplicações onde é 
preciso identificar o posicionamento atual de eixos baseado num ponto externo, mensurar ângulos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Este projeto teve o intuito de disseminar conhecimento sobre este tipo de sensor e incentivar ao leitor apri-
morar-se e a buscar alternativas simples e funcionais desenvolvendo suas habilidades técnicas, empreen-
dedoras e criatividade. trazendo ao seu projeto um melhor custo benefício sem deixar de lado a proposta 
inicial. 
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RESUMO 
A energia elétrica desempenha um papel importantíssimo para a sociedade, sendo que através desta grande parte de 
atualização da rede, se tornou de forma real no contexto popular nacional. Então, basicamente a eletricidade é dividida 
em três partes: Geração, transmissão e distribuição, onde este trabalho reuni informações técnicas, o que pode descre-
ver cada um destes processos na forma diretamente ou indiretamente, da geração de energia. 
A eletricidade proporciona à sociedade brasileira o trabalho, produtividade e desenvolvimento. Assim sendo, os seus 
beneficiados como conforto, bem-estar e praticidade, o que tornou uma sociedade moderna e cada vez mais dependen-
te do fornecimento elétrico. Com isso, este trabalho demonstrará a chance de se familiarizar com a história da eletrici-
dade, como também, de seus criadores e principalmente das diversas maneiras de geração, obtendo os resultados 
demonstrados na atualidade nacional e mundial. 
 
Palavras Chave: Eletricidade, Geração, Transmissão, Distribuição, Energia 

 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem como objetivo apresentar informações relacionadas ao processo total da eletricidade, uma 
vez que, desta possa ser gerada até o momento de chegada nas casas dos consumidores. Todas estas 
informações, estão contidas neste trabalho sendo obtidas através da realização de pesquisas sobre o tema, 
e nas devidas fontes publicitárias ou periódicos online. Sabendo que, estas informações foram apresenta-
das de maneira sequencial, é preciso que o leitor entenda todas as etapas de desenvolvimento deste traba-
lho, em relação ao fornecimento de eletricidade. Primeiramente foram apresentadas as informações referen-
tes a história da eletricidade, e de seus criadores. Logo em seguida o processo sendo descrito, como tam-
bém, apresentado de maneira eficaz e compreensiva, a fim de que outros pesquisados e ou leigos possam 
entender sobre este assunto. A escolha deste tema foi debatida e desenvolvida na geração, transmissão e 
distribuição da energia elétrica. 
 

METODOLOGIA 
Com base em pesquisas e obtenção de diversas fontes, foram utilizadas para a apresentação dos dados na 
forma sequencial e lógica, sendo preestabelecida logo após a escolha do tema de acordo com a Figura 1:  
 

Figura 1 – Fluxograma das etapas de fornecimento de energia elétrica 

 
Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através da realização deste trabalho podemos entender melhor a funcionalidade da rede elétrica, onde per-
cebemos que sem eletricidade o Brasil e o mundo, simplesmente parariam. No caso do Brasil, o potencial 
de distribuição é bem enorme e diversificado de uma certa maneira, onde a produção de energia elétrica é 
através das fontes renováveis disponíveis a população. Com isso, podemos contar com possibilidade de 
gerar eletricidade através de diversas fontes. Para isso, é preciso que o país não fique dependente somente 
de usinas hidrelétricas, e sim aproveitar outras fontes renováveis disponíveis como é o caso dos ventos 
(energia eólica) e dos raios solares (energia fotovoltaica). Concluímos, que se levarmos em consideração 
todo o conteúdo apresentado neste trabalho, poderemos perceber que apesar das dificuldades, nosso sis-
tema de geração energética atual, é considerado um dos melhores do mundo. Entretanto, basta empreen-
der mais investimentos no setor, a fim de que se torne referência mundial neste quesito de eletricidade. 
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RESUMO 
O presente trabalho demostra alguns aspectos importantes no desenvolvimento de projetos elétricos, onde está pesqui-
sa tem objetivo principal sobre os estudos das ignições de motores elétricos. É de suma importância que o sucesso das 
instalações elétricas, sejam exclusivamente estudadas dentro dos atuais fornecedores como as Companhias de Ener-
gia. Sendo assim, é imprescindível que sejam realizadas consultas diretamente nas devidas normas técnicas brasileiras, 
a fim de que se haja atualização no setor prevenindo o risco de afetar os consumidores ao redor.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Motores, instalações elétricas, prevenindo o risco. 

 

INTRODUÇÃO 
Atualmente a maioria dos produtos consumidos no mundo, são produtos industrializados, ou seja, fabrica-
dos em um processo industrial, com o objetivo de realização destes processos a obtenção dos equipamen-
tos elétricos. Um componente importante para o processo industrial é o motor elétrico, sendo este dispositi-
vo qualquer que transforma energia elétrica, na produção de eletricidade mecanizada. Existem várias for-
mas e métodos no acionamento destes motores, o que demanda de aplicação desejada dos componentes, 
sendo estes em formatos de mais predominância a serem utilizados no acionamento como: partida direta, 
reversora, estrela triângulo, chave compensadora e soft-starter. Em cada forma de acionamento se exigirá 
outros tipos de componentes elétricos. O mais comum é o contator de potência, além de dispositivos de 
segurança do equipamento ou instalação que é o caso dos disjuntores. O contator é utilizado para o acio-
namento de dispositivos elétricos, entretanto, esta não é a única aplicação com este dispositivo, sendo que 
a finalidade principal é o funcionamento das 3 fases em um modelo de sistema trifásico de alimentação, 
onde este permiti que o contator de potência possa atuar como um interruptor para motores elétricos. Desta 
maneira, podemos ter o controle da alimentação pelo simples fato do contator ser acionado, ou simplesmen-
te desligado. Um disjuntor é um dispositivo eletromecânico com funcionamento em um interruptor automáti-
co, onde este é destinado a proteger tal instalação elétrica determinada contra possíveis danos causados 
por curtos-circuitos, e ou sobrecargas elétricas. A princípio esta função básica e pode detectar picos de 
corrente que ultrapassem parâmetros do modelo adequado de circuito, ou seja, sendo interrompido imedia-
tamente antes que os seus efeitos térmicos ou mecânicos, possam causar sérios danos à instalação elétrica 
protegida.. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho foi elaborado levando em consideração projetos realizados e executados, com a própria experi-
ência dos atuais participantes. Além de consultas frequentes as normas técnicas brasileiras, sendo estas 
especificas e essenciais para correta elaboração e execução desta pesquisa. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos que os objetivos deste trabalho em apresentar os tipos das partidas para motores de corrente 
alternada, foram satisfatórias, ou seja, os tipos de partidas estudados durante a realização foram: Partida 
direta, estrela-triângulo, partida compensadora, partida reversora e partida com soft-starter. De acordo com 
as nossas pesquisas, chegamos à conclusão que, a partida direta pode ser usada em motores que tem 
pouca demanda de carga (motores com no máximo 5/7,5CV). Já partida estrela-triângulo, está contém uma 
compensadora podendo ser usada em motores que tem uma demanda bem maior, do que a partida direta. 
Durante a pesquisa o soft-starter foi o melhor equipamento para acionamentos de motores elétricos, sendo 
substituído pelas partidas estrela-triângulo e compensadora. Com os ajustes na rampa de tensão, e ou de 
limite na corrente, se consegue controlar a partida realizando uma transferência gradualmente desta energia 
para o motor.  
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RESUMO 
Nesta proposta de trabalho, foram pesquisadas na forma compreensiva diversos conceitos no sistema de irrigação 
automatizado, onde está é controlada por microcontroladores tipo Arduino.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Irrigação, Microcontroladores, Arduino, Automação. 

 

INTRODUÇÃO 
O uso da tecnologia vem se desenvolvendo rapidamente com o passar dos anos, onde se tornou cada vez 
mais presente no setor agrícola. Então, visando a facilitação, manejo e da produtividade, o Brasil têm culti-
vado em diferentes tipos de solos, para o agronegócio. Nesta proposta de trabalho, foram pesquisadas na 
forma compreensiva diversos conceitos no sistema de irrigação automatizado, onde está é controlada por 
microcontroladores tipo Arduino. Sendo que, o uso de sensores para o monitoramento de grandezas físicas 
como: termodinâmica, mecânica e umidade do solo. No Brasil, atualmente existe vários tipos de tecnologias 
que necessitam de grandes investimentos, sendo uma delas conhecida como “ ivô Central”. Esse tipo de 
tecnologia, não cabe nos orçamentos de pequenos produtores rurais. Com isso, a irrigação vem sendo uma 
das tecnologias bem utilizadas entre os agricultores, o que tornaria o sistema independente de chuva ou 
não. Então, este tipo de irrigação permitirá uma safra de melhor qualidade, rendimento e de forma minimi-
zada, assim evitando as perdas na produção de diversos produtos, o que tornaria a não dependência da 
água por falta de intempéries. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos a serem utilizados são os sensores ligados a seus terminais de entrada, ou seja, diretamente 
no microcontrolador do Arduino. Tal método, foi capaz de receber e interpretar as variáveis com seus parâ-
metros armazenados, para transformá-las em sinais elétricos. Com isso, o controle na variedade de luzes, 
como também, dos motores e de outras saídas físicas, onde estas estão conectadas ao seu terminal de 
saída, puderam apresentar no caso desta iniciação cientifica, as principais funções no Arduino. Para Então, 
a leitura destes parâmetros de entrada foram principalmente a temperatura e umidade do solo, sendo que 
os valores são dependentes do tipo de solo aplicado. Outro fator positivo, foi a umidade que esteve abaixo 
do permitido, onde o Arduino enviará um comando que acione o motor, e assim, fará a irrigação do solo, o 
que deixará o solo na umidade adequada, conforme se observa na Figura 1. 

Figura 1 – Diagrama de blocos 

 
Fonte: Autoria própria, 2020.             

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos nesse trabalho às aplicações da prática, o que se responde à diversas questões, sendo abor-
dadas durante toda fase demonstrada, e de fácil manuseio do microcontrolador. Então, se pode obter eco-
nomia na produção diária do agricultor. Contudo, é preciso que se evita de forma preventiva as perdas na 
agricultora, a fim de que o devido excesso de calor sejam evitas nas estações do ano. 
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RESUMO 
A necessidade de uma gestão e controle está cada vez mais presente nos dias atuais, desde em grandes processos 
nas indústrias como até em pequenas instalações dos produtores rurais. Cada vez mais a tecnologia de automação está 
sendo utilizada para a gestão e o controle que são exigidos dos processos. Assim, em diversas aplicações práticas e 
atividades experimentais, é desejável manter o nível de água em reservatórios dentro de um intervalo pré-estabelecido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: controle, nível, microcontroladores, arduino. 

 

INTRODUÇÃO 
O Arduino se tornou uma importante ferramenta de estudo e aprendizado em várias áreas, incluindo pro-
gramação, robótica, automação, elétrica, eletrônica entre outras. Através dele foi possível implementar o 
controle do sistema no reservatório de água proposto neste trabalho. A grande vantagem em se ter um sis-
tema de automação que use uma plataforma programável é a facilidade em se testar e evoluir o sistema. 

 
METODOLOGIA 

Este trabalho tem como objetivo enfatizar o estudo dos componentes eletrônicos e, para isso, é preciso 
entender o funcionamento da plataforma Arduino, que será o responsável por estabelecer uma integração 
com a bomba e com o sensor ultrassônico garantindo o funcionamento correto e em sua malha de controle 
do nível do reservatório de água. Um dos métodos propostos neste projeto é a divisão da eletrônica em 
módulos, tornando o sistema se torna mais flexível, facilitando alterações futuras e a manutenção dos mó-
dulos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A plataforma do Arduino UNO tem como função receber as informações do sensor ultrassônico, processa-
las para saber se a bomba irá ligar ou ficar desligada, passando também tais dados para o display LCD. A 
lógica de controle implementada consiste então na leitura da variável de nível do sensor para ligar a bomba 
caso o nível reduza a um valor limite mínimo e desligar caso o nível ultrapasse o valor limite máximo estabe-
lecido. Caso tenha que ligar a bomba, o Arduino enviará um sinal para o módulo rele, em que estará conec-
tada a bomba, e também irá ligar um LED para informar que a bomba está ligada. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este projeto atingiu seu objetivo principal, provando que o sistema eletrônico para controle do nível de água 
em reservatórios possui eficiência, podendo ser utilizado em vários setores desde uma pequena automação 
em uma propriedade rural quanto em automações em grandes indústrias. 
.  
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RESUMO 
Um motor elétrico CC é alimentado por corrente contínua proveniente de uma fonte de alimentação CC, como uma 
bateria. Quando a corrente elétrica se desloca através da bobina e do campo magnético do imã, é gerada uma força 
magnética que produz torque, movimentando o rotor e fazendo o motor CC girar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Motores, corrente contínua, eletromagnetismo. 

 

INTRODUÇÃO 
Os motores CC podem ser encontrados em acionamentos de máquinas operatrizes como: bombas a pistão, 
compressores, ferramentas de avanço, etc. Eles geralmente são encontrados em aplicações que necessi-
tam de um torque constante em toda faixa de operação. Em 1886 Werner von Siemens inventou o primeiro 
gerador de corrente contínua autoinduzido. Essa máquina revolucionou o mundo através de estudos, inven-
ções e pesquisas de muitos outros cientistas que se basearam na máquina de Siemens durante quase três 
séculos. Em paralelo a isso, Hans Christian Oersted observou em 1920 que, ao colocar uma bússola sob 
um fio onde passava uma corrente elétrica, verificava-se um desvio na agulha da mesma. Surgiu assim, 
portanto, os primeiros estudos do eletromagnetismo. Quando somamos os estudos de Siemens, Oersted e 
de muitos outros pesquisadores, chegamos aos resultados que conhecemos hoje com máquinas que vão 
desde lavadoras e ventiladores até grandiosidades que movimentam as indústrias. 
 

METODOLOGIA 
Métodos utilizados: com fio de cobre esmaltado, será feita uma bobina utilizando a circunferência de uma 
pilha tipo D, que, além disso, será usada como fonte de alimentação CC. Retira-se o isolamento de cobre 
das duas extremidades da bobina, sendo que em uma delas será removido completamente e na outra so-
mente metade. Acopla-se duas hastes de cobre em uma base de madeira que servirão de apoio para o 
enrolamento. Ao acoplar o enrolamento nas hastes de cobre, posiciona-se um imã sob a bobina. Na base 
das duas hastes de cobre, acopla-se dois fios condutores que irão ser conectados nos pólos positivo e ne-
gativo da fonte de alimentação CC. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluiu-se que é possível, através de um projeto simples, provar que a corrente eletromagnética é induzi-
da na bobina por meio do campo eletromagnético, ou seja, ambos corrente eletromagnética e campo mag-
nético são reais e estão ao nosso redor em várias situações. O projeto também prova a experiência de 
Oersted, sendo que a bobina adquire propriedades magnéticas ao ser energizada, se tornando um eletroí-
mã e que os polos positivo e negativo do super imã são atraídos e repelidos pelos mesmos que agora pas-
sam a se tornar os polos positivo e negativo da bobina. Por tudo que representa o eletromagnetismo, hoje é 
possível ver motores CC sendo utilizados de diversas maneiras, em diversas áreas, principalmente na in-
dústria. Tudo porque pequenas experiências foram realizadas para comprovar teorias dantes estudadas.  
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RESUMO 
Sabemos da importância em se disseminar novas gerações de energia com menor custo e as atividades sustentavel-
mente corretas são sempre bem-vindas, uma vez que temos a radiação do sol a nossa disposição todos os dias, as 
ondas das marés vindo e indo a cada minuto e sem falar no vento que é gerado devido as diferenças de pressões pro-
vocadas pelo aquecimento diferencial terrestre, promovendo o deslocamento de massas de ar (vento). A deslocação do 
vento, sua intensidade e direção, são influenciadas de acordo com as condições atmosféricas, obstáculos e condições 
do solo. E para se aproveitar a energia cinética gerada pelos ventos, é necessário ter turbinas eólicas acopladas em 
geradores, surgindo os aero geradores, que quando exposto a ventos suficientes gera corrente alternada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Motores, instalações elétricas, prevenindo o risco. 

 

INTRODUÇÃO 
Pensando de uma maneira ecologicamente correta, foi montado um projeto interdisciplinar que irá abordar 
todos os contextos aprendidos em sala de aula, aplicando de forma prática os conceitos construindo um 
gerador eólico que alimentará no mínimo 8 LEDS de uma maquete de uma casa. E para, a construção des-
sa casa resolvemos utilizar jornal, cola, caixinha de leite, potinhos de Danone, isopor, retalhos de panos, 
dentre outros materiais, tudo totalmente reciclável. 

 
METODOLOGIA 

A força do vento faz girar as pás do aero gerador, que foram projetadas para captarem ao máximo essa 
energia cinética: podem mover-se inclusive com ventos muito suaves, desde 11 quilômetros por hora. As 
pás estão unidas à turbina através da bucha, que por sua vez está conectada ao eixo lento, que gira na 
mesma velocidade das pás (entre 7 e 12 rotações por minuto). Uma multiplicadora eleva essa velocidade 
mais de 100 vezes e a transfere para o eixo rápido, que se move a mais de 1.500 rotações por minuto. Tal 
força é transmitida ao gerador (algumas tecnologias utilizam geradores de baixa velocidade acoplados dire-
tamente ao eixo lento), onde a energia cinética se transforma em energia elétrica. E daí passa ao conversor, 
que a transforma em corrente alternada. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Qualquer massa ou corpo em movimento tem energia cinética. No caso da geração de energia eólica, a 
energia cinética é capturada em sua passagem pelo aero gerador, cedendo parte da mesma. A energia é 
extraída quando passa pelo rotor, que transforma a energia cinética em energia mecânica, e pelo gerador 
que transforma energia mecânica em elétrica. Um dado importante: estima-se que são aproveitados apenas 
40 ou 45% de todo o vento que atravessa o aero gerador para gerar energia. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Projetar um mini gerador eólico com materiais recicláveis. A geração eólica-elétrica deverá ser suficiente 
para alimentar/ascender LED´s de uma maquete de uma residência com no mínimo os seguintes aposen-
tos: sala, quarto, cozinha, banheiro, sendo necessário um LED por aposento e pelo menos 2 postes de rua 
onde a maquete está inserida. Para cada aposento, deverá ser montado um circuito com interruptor para 
ligar/desligar o respectivo LED. A quantidade de LED´s dependerá da potência do gerador, mas o projeto 
deverá suprir energia no mínimo para ascender 6 LED´s. 
.  
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RESUMO 
O Brasil é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal com finalidades industriais, onde 84% da produção é desti-
nada às indústrias siderúrgicas de ferro-gusa e ferro-liga e o restante é destinado a utilização doméstica e outras indús-
trias. No Estado de São Paulo, a maior parte do carvão vegetal produzido é destinada usado como combustível para 
cozinhar. Entretanto, o carvão é ainda produzido de forma primitiva e a tecnologia atualmente empregada emite gases 
que poluem o meio ambiente. Portanto, o objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão bibliográfica de um sistema me-
nos poluente de produção de carvão vegetal.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Carbonização, madeira, carvão. 

 
INTRODUÇÃO 

No Brasil 84% da produção é destinada às indústrias siderúrgicas de ferro-gusa e ferro-liga e o restante é 
destinado a utilização doméstica e outras indústrias. Em 2013, o consumo de carvão vegetal no Brasil foi de 
25,3 milhões de metros de carvão, pertencendo, ao Estado de Minas Gerais, a responsabilidade por 80% 
dele (OLIVEIRA et al, 2017). No Estado de São Paulo a maior parte do carvão vegetal produzido é destina-
da ao setor de serviços e é utilizado principalmente como combustível para cozinhar e não tendo destaque 
o fornecimento para o setor siderúrgico. A maior parte da produção no Brasil é ainda de forma rudimentar, 
sem controle e polui o meio ambiente. Portanto, vêm se desenvolvendo tecnologias a fim de reduzir a polui-
ção do meio ambiente como o sistema-forno fornalha.  
 

METODOLOGIA 
Neste trabalho foi realizado uma revisão bibliográfica e a busca foi feita em artigos e monografias consulta-
dos no Google acadêmico, Scielo e bibliotecas virtuais 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A produção de carvão vegetal é realizada através da carbonização da madeira que gera vapores e gases 
não condensáveis. (SANTOS; HATAKEYAMA, 2012). A qualidade do carvão vegetal produzido depende da 
madeira usada na carbonização e da tecnologia empregada na conversão. Mesmo que nos últimos anos 
várias pesquisas foram realizadas com o intuito de melhorar os índices de qualidade da madeira, boa parte 
da produção brasileira de carvão ainda acontece em fornos com baixo rendimento gravimétrico e com emis-
sões de gases que poluem o ambiente (CARNEIRO, 2018).  De acordo com Rodrigues (2016) grande parte 
da produção no estado de São Paulo ainda ocorre de forma rudimentar, sem licença ambiental e controle 
dos gases poluentes emitidos durante o processo de produção, como exemplo, os fornos de alvenaria. O 
sistema Forno-fornalha foi desenvolvido a partir dos fornos de alvenaria e contém a maias uma fornalha que 
onde os gases provenientes da carbonização são queimados e liberados CO2 e H2O. Esse processo é dito 
sustentável principalmente por não emitir gases poluentes.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do estudo realizado observou-se que s sistemas-forno fornalha produz um carvão de melhor quali-
dade, com maior eficiência na combustão e não descarta a para o meio ambiente gases poluentes. Entre-
tanto, os fornos de alvenaria ainda predominam. 
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RESUMO 
O café tem sido, por séculos, um produto amplamente comercializado. Além do já consagrado emprego desse produto 
nas indústrias alimentícia, farmacêutica e de cosméticos, estudos têm evidenciado o potencial desse produto no contro-
le do desenvolvimento microbiano. Assim, este trabalho teve como objetivo estudar o efeito antimicrobiano de extratos 
de café por meio de revisão da literatura científica até então publicada mundialmente. Foi possível constatar que extra-
tos de distintas variedades de café exercem efeito antimicrobiano in vitro sobre algumas espécies de fungos (Penicillium 
camembertii, Aspergillus niger e Candida albicans) e de bactérias, com destaque para ação contra espécies bacterianas 
Gram-positivas (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Streptococcus faecalis, Streptococ-
cus pyogenes e Streptococcus mutans). Dados de estudos sugerem que a atividade antimicrobiana máxima pode ser 
devida as pequenas moléculas que naturalmente ocorrem no café (ácido clorogênico e trigonelina) ou induzidas pela 
torrefação (ácido nicotínico). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Coffea. Antimicrobiano. Bioconservante. Extrato.  

 

INTRODUÇÃO 

O café solúvel é o produto resultante da desidratação do extrato aquoso obtido exclusivamente do café tor-
rado, através de métodos físicos, utilizando água como único agente extrator. Além das aplicações já con-
sagradas do extrato de café em alimentos e cosméticos, nas duas últimas décadas, estudos têm evidencia-
do o potencial desse produto no controle do desenvolvimento microbiano (DUANGJAI et al., 2016), princi-
palmente devido à presença de compostos fenólicos e alcaloides (BAQUETA et al., 2017).  Assim, o objetivo 
do presente trabalho foi estudar o potencial antimicrobiano de extratos de café. 
 

METODOLOGIA 
Este trabalho teve como objetivo estudar o potencial antimicrobiano de extratos de café por meio de revisão 
da literatura científica até então publicada mundialmente. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Diversos estudos já evidenciaram o potencial antimicrobiano in vitro do café, relatando resultados de inibi-
ção sobre bactérias gram-positivas e, de modo menos expressivo, sobre as gram-negativas. Diversas espé-
cies de fungos também se mostraram sensíveis aos componentes presentes em extratos aquosos de café. 
Dados publicados por Kabir et al. (2014) sugerem que a atividade antimicrobiana máxima pode ser devida 
as pequenas moléculas que naturalmente ocorrem no café (ácido clorogênico e trigonelina) ou induzidas 
pela torrefação (ácido nicotínico). Almeida (2007), utilizando como modelo alimentar o leite em pó desnata-
do, comprovou o efeito antibacteriano in situ do ácido protocatéico e da cafeína sobre a cepa S. enterica 
sorovar Typhimurium, abrindo novas perspectivas para o emprego de tais compostos, presentes em extra-
tos de café, como potencial conservante natural para o produto avaliado. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Extratos de café possuem efeito antimicrobiano in vitro já bem descritos na literatura, inclusive com detalhes 
sobre os principais compostos bioativos e possíveis mecanismos de ação. Porém, o potencial do emprego 
dessas substâncias como conservantes alimentícios ainda é um campo a ser explorado. 
 

REFERÊNCIAS 
ALMEIDA, A. A. P. Atividade antimicrobiana de extratos e de compostos fenólicos e nitrogenados do 
café: avaliação in vitro e em modelo alimentar. 2007. 135 f. Tese (Doutorado em Ciência de Alimentos) - 
Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. 
BAQUETA, M. R. et al. Extração e caracterização de compostos do resíduo vegetal casca de café. Brazilian 
Journal of Food Research, v. 8, n. 2, p. 68-89, abr./jun. 2017. 
DUANGJAI, A. et al. Comparison of antioxidant, antimicrobial activities and chemical profiles of three coffee 
(Coffea arabica L.) pulp aqueous extracts. Integrative Medicine Research, v. 5, n. 4, p. 324-331, 2016. 
KABIR, F. et al. Antimicrobial effects of chlorogenic acid and related compounds. Journal of the Korean 
Society for Applied Biological Chemistry, v. 57, p. 359–365, 2014. 

 



 

INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS NO CONTROLE   
DE QUALIDADE DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO E CATCHUP: UMA REVISÃO  

BIBLIOGRÁFICA 

BAIER, Maria Eloana. Discente do curso de Engenharia Química – UNILAGO 
 
CATTELAN, Marília Gonçalves. Docente do curso de Engenharia Química - UNILAGO 
 
 

RESUMO 
O tomate possui destaque na indústria alimentícia mundial em virtude de seu potencial no emprego de produtos como 
molhos e o catchup. Para controlar a qualidade, a vida útil e a segurança desses produtos, é de suma importância o 
conhecimento de parâmetros físico-químicos e microbiológicos desde a matéria-prima até a obtenção do produto. As-
sim, foi possível estudar a influência desses parâmetros no controle de qualidade dos molhos de tomate refogado e do 
catchup por meio de revisão de literatura científica. Dentre os grupos microbianos, atenção particular deve ser dada aos 
fungos e seu potencial de produção de micotoxinas. Teor de sólidos solúveis, pH e a possível presença de ácidos orgâ-
nicos são parâmetros físico-químicos de elevado impacto na qualidade dos atomatados, merecendo destaque no con-
trole de qualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Controle de qualidade. Tomate. Derivados de tomate. 

 

INTRODUÇÃO 
Os principais derivados do tomate são o extrato concentrado e os molhos prontos. A legislação brasileira 
define molhos como “os produtos em forma líquida, pastosa, emulsão ou suspensão à base de especiaria(s) 
e ou tempero(s) e ou outro(s) ingrediente(s), fermentados ou não, utilizados para preparar e ou agregar 
sabor ou aroma aos alimentos e bebidas” (BRASI , 2005). A polpa de tomate, conhecida tamb m como 
purê, é produzida a partir de tomates sem sementes e sem pele. Ela é utilizada como base para a produção 
do catchup e do molho refogado (CUNHA, 2006). Uma vez que o tomate pode ser deteriorado por bactérias 
e fungos, seus subprodutos são também passíveis de contaminação, principalmente por bactérias e fungos 
produtores de micotoxinas (SILVA et al., 2007). Deste modo, o controle de qualidade na produção desses 
produtos é de extrema importância. 

 
METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do estudo foi realizada uma revisão de literatura empregando livros e artigos mun-
dialmente relacionados ao tema.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Para garantir a qualidade dos derivados de tomate, bem como sua comercialização, é necessário o controle 
dos parâmetros físico-químicos: sólidos solúveis (diretamente relacionado aos ingredientes a serem adicio-
nados no produto e aos atributos sensoriais), pH (efetivo para o controle do desenvolvimento microbiano), 
acidez titulável (evidenciando os ácidos orgânicos presentes), cloreto de sódio (com influência em aspectos 
microbiológicos e sensoriais), consistência e densidade. Em relação aos aspectos microbiológicos, é im-
prescindível o controle de mesófilos totais, microrganismos fermentadores, bolores e leveduras, além da 
pesquisa de Salmonella sp.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em virtude da perecibilidade da matéria-prima e dos derivados, além do potencial de contaminação microbi-
ológica, o controle analítico em relação aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos é de extrema im-
portância para garantir a vida útil, estabilidade microbiológica e a conformidade com os padrões legais vi-
gentes. Embora alguns parâmetros físico-químicos não sejam definidos legalmente, seu impacto é inegável. 
Assim, o adequado controle dos parâmetros é primordial à qualidade dos derivados de tomate. 
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RESUMO 
O etilbenzeno é um hidrocarboneto aromático, derivado do petróleo, altamente volátil e inflamável, sua manipulação 
deve ser feita com cautela e seguindo orientações. A produção industrial é decorrente da junção dos elementos quími-
cos, benzeno (C6H6) e etileno (C2H4), em reatores catalíticos de leito fixo e utilização de trocadores de calor. Este proje-
to tem como objetivo agregar o setor industrial, e os profissionais que os representam, por meio de um estudo a respeito 
de sua fabricação e utilização.  
 
PALAVRAS-CHAVE: benzeno, estireno, etilbenzeno, etileno. 
 

INTRODUÇÃO 
A indústria petroquímica tem grande destaque dentre as indústrias química do mundo, e um de seus princi-
pais produtos, são os solventes. Em geral, são substâncias líquidas utilizadas na diluição ou remoção de 
substâncias. Este trabalho tem como objetivo a realização de uma revisão bibliográfica a respeito da fabri-
cação e utilização industrial do solvente etilbenzeno. 
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
O etilbenzeno é um solvente líquido obtido através do petróleo, dentre suas principais características está o 
fato de ser isento de coloração, odor similar ao da gasolina, ser hifrofóbico e extremamente inflamável, além 
de que seu armazenamento e manipulação são perigosos, por ser um material que exala vapores irritantes 
(CETESB, 2019). O processo de fabricação do Etilbenzeno decorre a partir de uma alquilação catalítica do 
benzeno, que consiste na junção de duas moléculas leves, produzindo uma terceira molécula pesado, para 
produção de etilbenzeno (BARCZA, 2013). Sua principal utilização nas indústrias é na fabricação de estire-
no, cerca de 79% de sua totalidade, para posteriormente ser feita fabricação de plástico (Figura 8), também 
é inserido em resinas sintéticas (11 %), elastômeros (6,5 %), em tintas e vernizes (2,4 %), entre outros. A 
maioria das plantas industriais especializadas na produção de etilbenzeno, já produzem o estireno como 
subproduto de sua fabricação. (MENDES, et al., 2016). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em diversas categorias industriais os solventes, como etilbenzeno, são indispensáveis portanto, para o 
empregador, o conhecimento a respeito dos cuidados necessários e das funções industriais de cada sol-
vente é um diferencial no momento da contratação.  
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RESUMO 
A cultura do abacaxi tem grande demanda e é a segunda fruta mais cultivada no Brasil, e a principal variedade cultivada 
no Brasil e em Minas Gerais é a Pérola. O objetivo deste trabalho foi estudar a secagem solar de baixo custo do abacaxi 
Pérola com a fabricação e montagem acessíveis. O secador solar é um coletor solar em que o ar é aquecido pela radia-
ção e passa por esse, naturalmente ou forçado. O alimento pode ser inserido diretamente no coletor (secagem direta) 
ou em câmara (secagem indireta). Pode-se observar que os secadores solares de convecção forçada por exposição 
indireta são os mais utilizados para secar abacaxi.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Abacaxi; Secador solar; Parâmetros de secagem. 

 

INTRODUÇÃO 
A cultura do abacaxi tem grande demanda e alto lucro econômico (SANTOS et al., 2005), é a segunda fruta 
mais cultivada no Brasil. Segundo o IBGE (2018) o Brasil produziu em média 1,76 milhões de abacaxis. O 
estado de Minas Gerais é o terceiro maior produtor nacional de abacaxi, sendo 192.189 frutas produzidas. A 
principal variedade cultivada no Brasil e em Minas Gerais é a Pérola, doce, com pouca acidez, e pesando 
aproximadamente entre 1,3 kg e 1,8 kg (SANTOS et al., 2005).  O objetivo deste trabalho é estudar a seca-
gem solar de baixo custo do abacaxi Pérola com a fabricação e montagem acessíveis. 
 

METODOLOGIA 
No trabalho foi realizado uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa. A busca foi feita em artigos, 
monografias e livros, consultados no Google acadêmico, Scielo e bibliotecas virtuais.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O abacaxi possui um alto teor de umidade, o que faz necessário a sua desidratação para sua conservação 
já que sofre deterioração com muita facilidade. A secagem solar proporciona o aumento da vida de pratelei-
ra dos alimentos, diminui o peso e volume dos alimentos e reduz custos de transporte (LOPES, 2013). Há 
três tipos de secadores solares, o secador de convecção o secador de convecção forçada e o secador hí-
brido, além da fonte de energia solar, utiliza outras fontes energéticas para desidratar os alimentos como, 
por exemplo, energia elétrica, etc. Nos estudos analisados mostraram que houve uma redução de umidade 
entre 75% e 90%, as temperaturas foram em média de 29°C a 69°C na câmara de secagem e a temperatu-
ra ambiente foi de 29°C a 34°C, a velocidade média do ar de secagem foi de 0,28 m/s a 6,0 m/s.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nos trabalhos analisados observou-se que a secagem solar se mostrou eficiente pois reduziu a umidade do 
abacaxi de maneira satisfatória e é de baixo custo. Os secadores solares por convecção forçada foram os 
mais utilizados na secagem de abacaxi. 
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RESUMO 
A cachaça, foi descoberta pelos escravos de engenhos de açúcar em meados do século XVI. Tem como principal maté-
ria-prima a cana-de-açúcar, a qual foi trazida pelos portugueses por volta de 1532 a 1548 para o Brasil. Antes criticada 
pela classe nobre portuguesa, hoje assume o lugar de produto sofisticado, originando sua expansão no mercado, sendo 
exportada para diversos países. A destilação é uma das etapas principais para o processo de fabricação da cachaça, 
utilizando nesse projeto a destilação simples e o material a ser trabalhado consiste no aço inox. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Destilação, cachaça, produção. 

 

INTRODUÇÃO 
A cachaça, é a segunda bebida mais consumida no Brasil (FERNANDES, 1984). O estado de São Paulo é o 
segundo maior produtor nacional, com 126 produtores, sendo Minas Gerais o primeiro com 421 (MINISTÉ-
RIO DA AGRICULTURA, 2019). A destilação é o método de separação mais utilizado para produzi-la, base-
ado no equilíbrio líquido-vapor de misturas, sendo a primeira fração de líquido recolhida, correspondente ao 
mais volátil, que seria a cachaça (RODRIGUES, 2007). Este trabalho apresenta um projeto de dimensiona-
mento de um destilador em pequena escala para produção de cachaça, tendo como matéria-prima a cana-
de-açúcar a partir da destilação simples. 

 
METODOLOGIA 

O caldo da cana-de-açúcar extraído na moagem, passa pela filtragem e em seguida por uma diluição com 
água potável para reduzir o Brix. Assim, para encontrar o valor (Kg) do caldo e da água, utilizou-se o dia-
grama de Cobenze (VENTURINI FILHO, 2010). A partir da graduação alcoólica de 40º GL, 15º Brix e com o 
intuito de produzir 2 litros de cachaça, calculou-se o volume do mosto. Considerou-se também 38% ao vo-
lume do mosto, para encontrar o volume da dorna. Foi realizado o dimensionamento da dorna e do destila-
dor e foi especificado o material de aço inox 304 e o condensador de serpentina de cobre. 

  

DISCUSSÕES 
7 kg de água foram utilizados para diluir 15 kg de caldo. Com os parâmetros desejados calculou-se o volu-
me do mosto de 8,7L e o da dorna de 12L. Ao dimensionar a dorna, estabeleceu a altura do corpo cilíndrico 
(H) 24cm e calculou-se o valor do raio (r) 12cm e da altura do corpo cônico (h) 12cm. Para o destilador, os 
valores fixos foram os mesmos e calculou-se o raio (r) 12,61cm. O condensador, com ¼ de polegada e 
aproximadamente 2m de comprimento. O fermento utilizado foi a levedura Saccharomyces cerevisae e a 
faixa de temperatura adequada para se retirar o “coração” da destilação foi de 78ºC a 90ºC. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se concluir que o mal dimensionamento pode trazer riscos ao processo. Desta forma, é necessária a 
realização dos cálculos e determinação dos materiais visando obter um produto de qualidade.  
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RESUMO 
 A população mundial está aumentando, estamos consumindo muito mais que na década passada, para suprir toda esta 
demanda crescente, as indústrias estão se aprimorando, buscando produzir mais com menos e rever os processos de 
produção, produzir virou um grande desafio mundial. Diante de tantos desafios, um deles tem se mostrado muito desafi-
ador, encontrar matéria-prima para manter o setor industrial em pleno funcionamento! Neste artigo, vamos entender 
todas estas dificuldades, verificar quais são a estratégias que muitas organizações estão adotando, verificar o impacto 
que que está sendo causado, e também vamos enxergar que mesmo na crise algumas organizações estão conseguindo 
obter sucesso. 
  

PALAVRAS-CHAVE: matéria-prima; indústria; demanda; pandemia. 
 

INTRODUÇÃO 
Novos desafios surgem a todo momento em todos os setores, a pandemia que o mundo inteiro está vivenci-
ando levou a mudanças de hábitos, hoje o novo normal está bem diferente, junto com os desafios de saúde 
que estamos vivendo, outro desafio esta sendo preocupante, a falta de matéria-prima, depois de longos 
meses de economia retraída, a economia global está dando sinais de melhora, a demanda por consumo 
esta voltando a aumentar, porém agora a falta de insumos de materiais para atender esta nova demanda e 
um problema geral que muitas organizações industriais estão vivendo. (CNI,2020) 
 

METODOLOGIA 
Vamos verificar o problema de abastecimento que está assombrando as indústrias, vamos entender porque 
chegamos neste ponto e verificar o que poderia ser feito para amenizar, muitos estudos demonstram que 
após grandes crises a falta de matérias-primas ou insumos e algo já esperando, pois a demanda sobre re-
pentinamente e muitos não estão preparados. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, conseguimos entender o problema da falta de matéria-prima no mercado, entender que este 
problema foi negligenciado por muitas organizações por pura falta de informação, ou então por não acom-
panhar o mercado, algumas das principais formas de mitigar os danos na produção, seria fechar acordo de 
entregar com prazos maiores, buscar novos fornecedores, e manter sempre estoque de segurança, basea-
dos em dados dos anos anteriores, entender a curva sazonal, ou a demanda por ciclos é fundamental para 
não perder valiosas oportunidades. (PORTER,1986) 
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RESUMO 
Este artigo tem o propósito de contribuir para a percepção da influência causada pelo comportamento social dos colabo-
radores sobre os dados usados para a geração de Indicadores Chave de Desempenho, principalmente quando eles 
estão de alguma forma relacionados com a remuneração financeira dos colaboradores, pois consequentemente os 
indivíduos passarão a ter um comportamento econômico em relação aos dados concernentes a esses indicadores. Isso 
pode gerar graves problemas para a organização, como alteração de dados, resultados imprecisos e desinformação, o 
que pode levar a uma análise incorreta dos indicadores e possíveis erros em decisões estratégicas. Este estudo tam-
bém busca encontrar formas de ajudar os gestores a mitigar esses efeitos através de um correto direcionamento e pla-
nejamento das metas criadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: KPI; Indicador de desempenho; Remuneração variável, Comportamento. 

 

INTRODUÇÃO 
K I’s ou Key Perfomance Indicators, é um termo que traduzindo significa Indicadores Chave de Desempe-
nho. O uso de K I’s nos permite que grande quantidade de dados seja analisada de forma rápida e conse-
quentemente permitindo uma rápida tomada de decisão, o que é muito útil para todos os tipos de organiza-
ções (FERNANDES, 2004). Por isso esse artigo pretende estudar as influências do comportamento social 
dos colaboradores, causadas por inadequação de metas ou falta de clareza, bem como o aspecto econômi-
co criado ao usar K I’s como medida de remuneração financeira em organizações, e como isso pode im-
pactar na fidedignidade dos dados gerados para posterior geração de K I’s. 

 
METODOLOGIA 

Este artigo é baseado em estudo exploratório e teve como objetivo, através da pesquisa bibliográfica, estu-
dar a influência social dos colaboradores na geração de dados usados em K I’s ligados à remuneração 
desses colaboradores. Além de abranger os diferentes tipos de influências dos trabalhadores em relação 
aos K I’s.  
 

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Durante essa pesquisa, foi constatada a importância de uma equipe multidisciplinar para que o planejamen-
to e análise dos K I’s sejam executados de forma eficiente, levando em consideração o comportamento 
social dos colaboradores. Pois além da parte técnica inerente à especificidade de cada KPI em uma organi-
zação, a gama de influências potenciais geradas apenas pelos colaboradores é muito grande. 
.  
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RESUMO 
A Doença Venosa Crônica (DVC) dos membros inferiores é caracterizada por sinais e sintomas que acarretam em alte-
rações funcionais ou estruturais das veias, podendo originar varizes nos membros inferiores. A escleroterapia é um 
tratamento amplamente realizado no mundo para a doença varicosa em todos os seus estágios. Depósito de hemossi-
derina pigmentação pós-inflamatória, são os principais fatores responsáveis pelo aparecimento das machas hipercrômi-
cas pós-escleroterapia. O Picnogenol® (PYC) possui ações antioxidantes e anti-inflamatória comprovadas, atuando na 
redução do edema de membros inferiores e, consequentemente, diminuindo a hiperpigmentação pós-inflamatória. Trata-
se de uma revisão bibliográfica cujo objetivo principal foi avaliar o uso do Picnogenol® como uma opção terapêutica no 
tratamento de manchas hipercrômicas pós-escleroterapia.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Picnogenol, Pinus pinaster, Escleroterapia, Hiperpigmentação 

 

INTRODUÇÃO 
O extrato da casca do pinheiro marítimo francês, Pinus pinaster, com patente depositada sob o nome de 

Picnogenol (PYC) (Horphag Research Ltd, Genebra, Suíça) (ROHDEWALD, 2002), tem sido usado mun-
dialmente como remédio herbal e nutricional, além de suplemento em muitos tipos de doenças degenerati-
vas. Sua utilização tem sido pesquisada em diversas aplicações médicas e em diferentes patologias, como 
insuficiência venosa, isquemias, doença arterial coronariana, doenças inflamatórias, melasma e no efeito 
retardador do processo de envelhecimento (VIRGILI et al., 2000).A escleroterapia é um dos procedimentos 
mais realizados pelos angiologistas e cirurgiões vasculares brasileiros, sua aplicação provoca a destruição 
da camada endotelial, levando à fibrose e, posterior, desaparecimento. Depósito de hemossiderina e pig-
mentação pós-inflamatória, são os principais fatores responsáveis pelo aparecimento das machas hipercrô-
micas pós-escleroterapia (THIBAULT et al., 1994). O Picnogenol® possui ações antioxidantes e anti-
inflamatória comprovadas, atuando na redução do edema de membros inferiores, melhorando os sintomas 
relacionados à Insuficiência Venosa Crônica, além de reduzir a melanogênese e, consequentemente, dimi-
nuir a hiperpigmentação pós-inflamatória. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos que apresentam relação com 
picnogenol e seu mecanismo de ação nas bases de dados como: Google Acadêmico, Scielo e Pubmed.  
 

DISCUSSÕES 
O aparecimento de manchas pós-escleroterapia, pode gerar grande desconforto ao paciente. A maioria 
dessas manchas progride para branqueamento espontâneo em até seis meses. O tratamento precoce pode 
favorecer a resolução e prevenir que as manchas se tornem crônicas.  Sendo assim, considerando a litera-
tura científica sobre o uso do Picnogenol como anti-inflamatório e na prevenção de manchas hipercrômicas, 
este trabalho enfatiza o uso do Picnogenol como alternativa para o tratamento de manchas hipercrômicas 
pós-escleroterapia, a fim de prevenir seu efeito crônico. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O picnogenol é um bom exemplo para um suplemento nutricional e vem demonstrando seu potencial de 
efeitos benéficos na pele humana.  Varias pesquisas e estudos apontam o picnogenol como boa opção 
terapêutica adjuvante para inflamações e prevenção de manchas hipercrômicas. Estudos complementares 
precisam ser realizados para comprovar a ação do picnogenol no uso tópico, reduzindo a hiperpigmentação 
local pós-escleroterapia. Sendo assim, o uso do extrato de Pinus pinaster (Picnogenol) pode ser considera-
do uma opção promissora, se diferenciando das substancias disponíveis atualmente.  
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RESUMO 
O pequi é um fruto nativo do cerrado brasileiro, e por possuir substâncias benéficas ao organismo, contribuem substan-
cialmente para a reparação tecidual, impedem a lipoperoxidação, e evita a formação de radicais livres retardando o 
envelhecimento cutâneo. Este trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica demonstrando os benefícios da utilização 
do óleo de pequi, visando incentivar as pesquisas e o desenvolvimento de produtos à base do óleo de pequi. 

PALAVRAS-CHAVE: Óleo de Pequi, Pequi, Cicatrização, Envelhecimento. 
 

INTRODUÇÃO 
A utilização de plantas para fins medicinais tem sido feita há muitos anos e passada de geração em gera-
ção, dentre estas plantas está o pequi, sendo o Brasil o ponto central de dispersão do gênero Caryocar 
podendo ser encontrada em diversas regiões. Dentre os diversos agentes utilizados no tratamento de feri-
das, os óleos têm função de destaque, pois possuem grande quantidade de ácidos graxos, sendo os ácidos 
linoléico, oléico e linolênico os mais encontrados no óleo extraído do pequi. Quando há presença de um 
elevado teor de ácidos graxos insaturados, este beneficia a reparação tecidual e potencializam a fibroplasia 
e angiogênese no tecido (COLOMBO 2015). Outra importante utilização do óleo de pequi é no processo de 
antienvelhecimento. A teoria que é a mais conhecida para justificar o envelhecimento cutâneo extrínseco é 
a da formação de radicais livres. Foram identificados caratenóides no pequi, nos quais são metabólitos que 
conferem proteção à pele impedindo que haja a lipoperoxidação, evitando a formação de radicais livres e, 
por conseguinte, retardando o envelhecimento cutâneo. A utilização do pequi nos produtos antienvelheci-
mento pode contribuir com a hemostasia minimizando o desequilíbrio do organismo com a redução do nível 
de radicais livres e contribuindo com o aumento de antioxidantes acarretando assim, o retardamento do 
envelhecimento (CARVALHO; PEREIRA, 2015). Diante desse cenário, o objetivo dessa pesquisa foi identifi-
car informações sobre o uso do óleo de pequi como princípio ativo devido às suas diversas propriedades 
farmacêuticas, focando nos processos de cicatrização e no envelhecimento cutâneo. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos científicos encontrados nas bases de dados Sci-
ELO, nos anos de 2014 a 2020.  

DISCUSSÕES 
Nos últimos anos, o pequi vem sendo amplamente estudado e seu óleo comprovado com eficácia antimi-
crobiana, anti-inflamatória, cicatrizante, rejuvenescedora, hidratante e provedora de barreira cutânea. Além 
disso, possui atividade leishmanicida e impede a lipoperoxidação, porém, essas propriedades são pouco 
exploradas. Sendo assim, este trabalho se faz necessário pelo fato de o pequi ser um fruto que possui pro-
priedades tão importantes, que está disponível em grande escala no nosso país, e que possui baixa divul-
gação não incentivando a busca por novos produtos farmacêuticos. Considerando ainda a sua capacidade 
cicatrizante, a revisão bibliográfica acerca do óleo de pequi se torna um passo importante para colaborar 
com futuras pesquisas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O óleo de pequi possui diversos usos medicinais, como o uso cicatrizante e antienvelhecimento. Foram 
identificados mecanismos de reparação tecidual e de antienvelhecimento cutâneo, onde por conta da abun-
dância de ácidos graxos em sua composição, aumenta a resposta imune, acelera o processo inflamatório e 
por consequência estimula a cicatrização e também por conta da presença de carotenoides, que impedem a 
lipoperoxidação evitando a formação de radicais livres, retardando assim, o envelhecimento cutâneo. Essa 
pesquisa contribui para que empresas sejam informadas das substâncias contidas no óleo de pequi e como 
elas podem auxiliar em processos diversos.  
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RESUMO 
A fácil obtenção de produtos medicinais e a automedicação originam o acúmulo de medicamentos nas residências, 
ocasionando em descartes incorretos. Normalmente, estes medicamentos são descartados em pias, vasos sanitários ou 
lixo comum, resultando na contaminação de rios e solos e interferindo na saúde pública. Os medicamentos classificados 
como grupo B, são os principais agentes causadores dos impactos ambientais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Impacto ambiental. Descarte de medicamentos. Meio ambiente. Logística reversa. 

 

INTRODUÇÃO 
Medicamentos são produtos farmacêuticos com finalidade terapêutica compostos por um princípio ativo, 
passível de descarte, considerando-se, assim, um resíduo químico (BALBINO; BALBINO 2017). Ao serem 
administrados sofrem metabolização, geralmente para uma forma mais hidrossolúvel do que sua molécula 
original, com atividade farmacológica reduzida e que será mais rapidamente excretada. Entretanto, pode ser 
excretado sobre a forma de metabólitos inalterados, os quais serão eliminados pelo esgoto. As estações de 
tratamento de esgoto não são capacitadas para remover quantitativamente micropoluentes como os medi-
camentos (PONEZI,2008), devido ao seu alto potencial para bioacumulação e baixa biodegradabilidade, de 
forma que muitas substâncias resistem aos vários processos de tratamento convencional da água (PIN-
TO,2014). Entre as substâncias que quando não tratadas regressam as residências e geram contamina-
ções, estão o cloro, o dióxido de cloro, o peróxido de hidrogênio e o permanganato, consideradas oxidantes 
fortes (MELO,2009). Esses resíduos químicos, quando expostos à claridade, umidade e ao calor, podem 
transformar se em substâncias tóxicas que irão causar danos à saúde pública e ao meio ambiente (PIN-
TO,2014). Estudos mostram que apenas uma pequena parcela dos cidadãos brasileiros já recebeu alguma 
orientação quanto ao descarte correto de medicamentos Este artigo tem como objetivo expor os principais 
medicamentos e seus impactos ambientais decorrentes do descarte incorreto, alertar sobre os perigos que 
este tipo de descarte gera para a saúde da população, divulgar a existência de programas de incentivo e 
leis sobre o descarte correto de medicamentos e relatar os principais meios disponíveis para realizá-lo. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em artigos científicos encontrados nas bases de dados Goo-
gle Acadêmico e Scielo, nos anos de 2014 a 2020, e no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) publicado no ano de 2017. 
 

DISCUSSÕES 
É evidente que o acúmulo de medicamentos nas residências ocorre por meio da fácil obtenção de alguns 
medicamentos e a automedicação pela população. Quando inutilizados, esses resíduos acabam sendo des-
cartados, muitas vezes, de forma incorreta gerando grandes impactos tanto a saúde quanto ao meio ambi-
ente, cabendo ao profissional farmacêutico orientar a população sobre o descarte correto desses resíduos 
químicos, a fim de que estes impactos sejam reduzidos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como local de descarte de medicamentos a população possui as drogarias, farmácias ou Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) desde que disponham de um sistema de gerenciamento de resíduos. Esses resíduos 
quando descartados ficam em armazenamento até que sejam coletados por uma empresa responsável em 
encaminhá-los ao destino adequado, no caso para a incineração ou aterros de resíduos perigosos, contribu-
indo com a preservação do meio ambiente e da saúde pública. 
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RESUMO 
A automedicação vem se tornando ao longo dos anos um grave problema de saúde pública, em virtude da facilidade de 
informação sobre um determinado fármaco ou pela facilidade em consegui-lo. Com essa prática é possível ocasionar 
uma série de riscos à sociedade, englobando os estudantes universitários por se tratar de uma parte da sociedade mais 
susceptível a este tipo de ato.  
 
PALAVRAS-CHAVE:Automedicação. Universitários. Uso racional de medicamentos. 

 

INTRODUÇÃO 
A automedicação é o método de consumir medicamentos por conta própria, em que o próprio paciente opta 
por qual medicamento que irá utilizar, sendo realizada por todas as classes sociais. Por ser uma técnica 
simples e breve de suavizar ou até mesmo acabar com doenças de baixo agravamento, constitui um dos 
fatores primordiais para o uso indiscriminado de medicamentos. (LOYOLA FILHO et al., 2002).No entanto, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), ainda admite um certo nível de automedicação, desde que, trans-
corra, de forma responsável e consciente, já que todos medicamentos aprovados pelas agências regulado-
ras se tornam seguros e eficazes quando utilizados como indicado podendo assim, ser selecionados e usa-
dos sem a necessidade de supervisão ou intervenção médica (RUTTER, 2015). 

 

METODOLOGIA 
 Foi realizada uma pesquisa de campo qualitativo /quantitativo de caráter descritivo e transversal. O instru-
mento de pesquisa utilizado para avaliar o comportamento de risco para o desenvolvimento da pesquisa foi 
o questionário auto preenchível..O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e foi aprovado 
com o número de protocolo 4.055.200. 
 

DISCUSSÕES 
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), podendo acarretar deturpação dos sinais e sintomas da doença, dificultando assim o seu diagnóstico 
(SILVA e FONTOURA, 2014). 
.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo revela a necessidade de uma maior conscientização da comunidade acadêmica evitando que esta 
consciência seja passada para a população, sendo assim, se faz necessária à criação e disseminação de 
campanhas educativas relacionadas ao autocuidado, a fim de orientar e garantir o bem-estar dos estudan-
tes universitários e da população em geral. Pensando neste grave problema de saúde pública e atendendo 
a uma recomendação da OMS, o Ministério da Saúde criou o Comitê Nacional para a Promoção do Uso 
Racional de Medicamentos por meio da Portaria GM n° 1956/06.   
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RESUMO 
A infecção urinária é a terceira intercorrência clinica mais comum durante a gestação, para tratar esta infecção o uso de 
antibióticos é indispensável, no entanto durante a gestação esse tratamento pode trazer graves riscos, tanto para a 
gestante quanto para o feto, como parto prematuro, efeitos teratogênicos no desenvolvimento do feto e neonatal. Com 
isso cabe ao médico e ao farmacêutico quanto a administração correta e segura do antibiótico nesse período. Sendo a 
mortalidade fetal e o parto prematuro um problema crucial, esse trabalho visa alertar os profissionais de saúde sobre a 
importância de uma assistência de qualidade, que assegure o bem-estar da gestante e do bebê. 
 
PALAVRA-CHAVE: Infecção do trato urinário, antibiótico, riscos na gestação, diagnóstico de infecção urinária. 
 

INTRODUÇÃO 
A Infecção do Trato Urinário (ITU) pode ser definida como a invasão e multiplicação bacteriana nos tecidos 
do trato urinário, desde a uretra podendo chegar aos rins, principalmente através da via ascendente, mas 
também hematogênica e linfática, sendo uma das infecções bacterianas mais comuns e uma das principais 
razões para a prescrição de antimicrobianos (BARBERINO, 2010). Para o tratamento de infecção urinária é 
imprescindível o uso de antibacterianos. Contudo, durante o período gestacional a utilização desse tipo de 
fármaco torna-se restrito, devido sua capacidade de atravessar a placenta, o que pode ocasionar, depen-
dendo do medicamento e do trimestre, riscos de aborto, má formação ou outras complicações. (DUARTE, et 
al, 2008). Entre os antimicrobianos mais prescritos para as gestantes, estão às penicilinas como a penicilina 
G, ampicilina e amoxicilina, seguidas pelas cefalosporinas, no qual se destaca a cefalexina, usada ao longo 
de todo o período (SÁ DEL FIOL, et al, 2007). Esses medicamentos são considerados de uso seguro duran-
te a gestação (AMANN, et al, 2006). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos científicos encontrados nas bases de dados Goo-
gle Acadêmico e Scielo, nos anos de 2014 a 2019. As palavras chaves utilizadas nesta busca foram antibió-
ticos, ITU, riscos, gestante, bactérias. 
 

DISCUSSOES 
Este trabalho trata sobre a importância do tratamento correto e a definição dos riscos das ITU’s de acordo 
com o período gestacional, o uso de determinados antibióticos durante a gestação pode causar danos tanto 
para a gestante quanto para o feto, assim, deve se considerar a melhor terapia farmacológica a ser utilizada 
a fim de evitar os possíveis efeitos teratogênicos sobre o desenvolvimento fetal e neonatal.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As infecções do trato é a terceira incidência clinica que ocorre durante a gestação, isso por conta das modi-
ficações anatômicas e fisiológicas que acontecem neste período. Os micro-organismos prevalecentes são 
primeiramente a E. coli, seguido dos demais Gram negativos como Klebsiella, Enterobacter, Acinetobacter, 
Pseudomonas. Entre os antimicrobianos mais prescritos para as gestantes, estão às penicilinas como a 
penicilina G, ampicilina e amoxicilina, seguidas pelas cefalosporinas, como a cefalexina, esses medicamen-
tos são considerados de uso seguro durante a gestação. A maior preocupação são os riscos que os antibió-
ticos trazem no tratamento de ITU durante a gestação, além das alterações na farmacocinética, outra preo-
cupação adicional são os possíveis efeitos teratogênicos sobre o desenvolvimento fetal e neonatal, reações 
adversas como o aumento do risco de asma e com diversas alterações funcionais e paralisia cerebral em 
crianças expostas a antimicrobianos durante a gestação. 
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RESUMO 
Atualmente existem diversos métodos de contracepção, entre esses métodos estão os contraceptivos orais e os contra-
ceptivos de emergência. Os contraceptivos orais devem ser usados regularmente para garantir sua eficácia, entretanto 
existem alguns fatores que podem interferir na sua função, como por exemplo, o uso concomitante com outros medica-
mentos, bebidas alcóolicas e cigarros, além disso, fatores como o IMC elevado também podem diminuir a eficácia do 
medicamento. Já os contraceptivos de emergência não devem ser usados regularmente, são indicados somente em 
casos de emergência, sendo que seu uso regular pode trazer riscos e reações adversas devido a sua alta dosagem. O 
uso destes contraceptivos tem crescido cada vez mais, porém muitas mulheres desconhecem seus riscos, contraindica-
ções e interações. Devido ao fácil acesso e grande procura destes medicamentos em drogarias, o farmacêutico assume 
um papel de suma importância para promover seu uso racional, devendo orientar as mulheres, informando-lhes sobre 
suas contraindicações, efeitos colaterais, interações, possíveis riscos e esclarecendo suas eventuais dúvidas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Contraceptivos, Levonorgestrel, Trombose, Tabagismo, Álcool, Interações. 
 

INTRODUÇÃO 
Aproximadamente, 60% das mulheres em idade reprodutiva usam algum método contraceptivo (ALKEMA, 
2013). Os contraceptivos hormonais é o método reversível mais utilizado pelas mulheres brasileiras (cerca 
de 25%) para planejamento familiar .Devido ao uso de contraceptivos orais não prescritos é provável o des-
conhecimento de suas contraindicações.Isso pode causar efeitos adversos à saúde. Estudo recente anali-
sou o conhecimento de mulheres sobre os efeitos do CO, em cinco cidades brasileiras e, revelou que usuá-
rias tem pouco conhecimento sobre o método contraceptivo que utilizam. Além dos COs, outra opção para 
se evitar a gravidez indesejada são os contraceptivos de emergência.Os quais são utilizados quando: o 
preservativo é rompido, os COs estão sendo administrados com falhas ou, em casos de estupro (MATSU-
OKA; GIOTTO, 2019). Contudo,muitas mulheres usam o CE como uma contracepção rotineira e não em 
casos emergenciais como indicado pelo ministério da saúde, o que é preocupante, pois o CE, além de cau-
sar diversos efeitos colaterais, não previne infecções sexualmente transmissíveis. Segundo estudos, muitas 
mulheres ainda desconhecem os riscos e benefícios provocados pelo uso irracional/inadequado do CE 
(ALANO,2012).Este artigo tem o objetivo de destacar a importância do farmacêutico na promoção do uso 
racional de COs e CEs, expor os riscos do uso indiscriminado de CEs, suas indicações, efeitos adversos e 
contraindicações e mostrar as interações, contra indicações, efeitos e riscos no uso de COs. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos científicos encontrados nas bases de dados Goo-

gle Acadêmico e Pubmed, nos anos de 2014 a 2019.  
 

DISCUSSÕES 
É evidente que tem crescido o número de mulheres que utilizam contraceptivos orais e de emergência, en-
tretanto a maioria desconhece alguns fatores que podem intervir na função destes hormônios e também as 
contraindicações, interações e efeitos que estes podem causar a sua saúde e acabam fazendo uso de uma 
forma irracional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tendo em vista a grande procura e fácil acesso aos COs e CEs em drogarias deve-se ressaltar a importân-
cia do farmacêutico para promover o uso racional destes contraceptivos através da atenção farmacêutica, 
prestando orientações sobre forma de uso correta, interações, efeitos colaterais, contraindicações, possíveis 
riscos e esclarecendo as eventuais dúvidas das mulheres. 
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RESUMO 
De acordo com a Lei 9.787/99 implantada pelo Governo Federal o medicamento genérico surgiu como alternativa de um 
tratamento mais econômico em relação ao tratamento medicamentoso, tendo em vista a mesma eficácia e segurança 
do medicamento inovador. A grande vantagem dos genéricos é que possuem um preço significativamente mais baixo 
em relação ao de referência, isso ocorre devido ao baixo investimento em marketing, pesquisas e embalagens. O far-
macêutico é o profissional responsável pela divulgação à população sobre os medicamentos genéricos, cabendo a ele 
orientar os pacientes em relação ao seu uso racional, evidenciando os benefícios e a redução significativa do preço ao 
aderir o medicamento genérico como opção, visando sempre o sucesso na terapia medicamentosa do paciente.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Genéricos, Atenção Farmacêutica, Mercado Farmacêutico 
  

INTRODUÇÃO 
Atualmente o Brasil dispõe diversos tipos de medicamentos: referência/inovador, similar e genérico (ANVI-
SA, 2011). A origem do medicamento genérico no mercado brasileiro se dá através da formulação da políti-
ca dos medicamentos genéricos no Brasil, que  surgiu no início dos anos 90, durante o processo de imple-
mentação do Sistema Único de Saúde (SUS) (BERTOLDI, 2016). Além da redução de preços de medica-
mentos a política de medicamentos genéricos implantada no Brasil teve por objetivo ampliar o acesso da 
população, contribuindo para a diminuição de um dos principais problemas de saúde pública do país (MO-
RAES, 2016). Com a introdução dos medicamentos genéricos no mercado nacional, houve um grande au-
mento na concorrência entre os produtos. Os genéricos passaram a conquistar o mercado, e os de referên-
cia passaram a investir em propagandas para manter sua meta de venda (MORAES, 2016). Este artigo tem 
o objetivo compilar informações acerca da utilização dos medicamentos genéricos no Brasil. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na busca de artigos científicos selecionados por meio de 
busca no banco de dados do Scielo, Biblioteca Virtual da Saúde, Bireme, Pubmed, e do Google Acadêmico. 
 

DISCUSSÕES 
No Brasil, a intercambialidade só é permitida entre medicamento de referência com o seu respectivo medi-
camento genérico ou com o medicamento similar intercambiável. O farmacêutico é o profissional responsá-
vel pela divulgação à população sobre os medicamentos genéricos, cabendo a ele orientar os pacientes em 
relação ao seu uso racional, evidenciando os benefícios e a redução significativa do preço ao aderir o medi-
camento genérico como opção, visando sempre o sucesso na terapia medicamentosa do paciente. Com a 
introdução do medicamento genérico no Brasil aumentou relativamente à concorrência no mercado farma-
cêutico, fazendo com que os medicamentos de referência se esforçassem para manter suas metas de ven-
das. Evidenciou-se que ainda existe certo nível de insegurança em relação a troca do medicamento pelo 
farmacêutico.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que desde a criação da ANVISA, do SUS e das políticas de medicamentos genéricos, o seu uso 
vem sendo regulamentado para garantir qualidade, segurança e eficácia no tratamento medicamentos. Além 
disso, os medicamentos genéricos possuem boa aceitabilidade e participação no mercado, observa-se que 
as populações demonstram confiar nos medicamentos genéricos, dando prioridade ao mesmo no momento 
da compra. Um dos fatores primordiais para a escolha do medicamento genérico é o seu menor preço o que 
contribui para que a população tenha acesso ao tratamento medicamentoso independente da renda familiar. 
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RESUMO 
O Metilfenidato se tornou um medicamento de escolha para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hipera-
tividade (TDAH). O objetivo deste trabalho foi realizar uma investigação de artigos a fim de discutir a respeito do uso 
desse medicamento por crianças em idade escolar diagnosticadas com TDAH. O Metilfenidato é um estimulante classi-
ficado como leve que age no sistema nervoso central, estruturalmente relacionado com as anfetaminas; ele é um poten-
te inibidor da recaptação da dopamina e da noradrenalina, que são neurotransmissores autores pela excitação do sis-
tema nervoso central. O medicamento aumenta a concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica. Perante 
estes mecanismos, têm-se aumentado o uso de Metilfenidato, principalmente por crianças em idade escolar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ritalina, Adolescência, Déficit de Atenção, Metilfenidato 

  
INTRODUÇÃO 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico de causa multifa-
torial, identificado por sintomas de desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade (VENANCIO, 2013). Surge 
na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida.. Apesar do avanço dos exames de neuroima-
gem, o diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico (MARTINS,2015). Sendo necessária a avaliação 
da história de vida da criança, dos comportamentos e das relações sociais, constatando-se prejuízos em 
seu funcionamento ocupacional, social, emocional e acadêmico ( BARROS,201). O metilfenidato (Ritalina) é 
um estimulante do sistema nervoso central, Sua prescrição baseia-se, sobretudo, em seus efeitos no contro-
le dos comportamentos impulsivos e aumento da atenção entre os portadores de TDAH (ITABORATHY, 
2009). O Metilfenidato é um forte aliado às pessoas com transtorno de TDAH, porém não se deve desconsi-
derar a importância de outras formas de tratamentos, como a psicoterapia o suporte pedagógico adequado 
e principalmente a participação ativa e efetiva dos pais na educação dos filhos. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos científicos encontrados nas bases de dados: Goo-
gle Acadêmico, Scielo, nos anos de 2014 à 2020. 
 

DISCUSSÕES 
O metilfenidato, importante substância utilizada no tratamento farmacológico do (TDAH), hoje em dia é o 
psicoestimulante mais consumido no mundo. O TDAH comumente atinge crianças em fase escolar. Nas 
últimas décadas, houve um aumento no número de crianças e adolescentes diagnosticados com TDAH. 
Quando utilizada corretamente, por pessoas que realmente necessitem do medicamento, o metilfenidato 
equilibra funções executoras, proporcionando: potencialização da concentração; diminuição da perda de 
foco e da fácil distração; melhora no desempenho escolar; queda da impulsividade; maior atenção em ativi-
dades cotidianas; redução da inquietude física e mental; menor ocorrência de sono em momentos imprevi-
síveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como o diagnóstico não pode ser feito a partir de exames laboratoriais, mas sim através da pesquisa clíni-

ca, de acordo com relatos dos pais e do próprio paciente, as conclusões nem sempre, são acertadas. E 

portanto, o uso indiscriminado do medicamento está aumentando cada vez mais, podendo se tornar um 
problema de saúde pública. 
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RESUMO 
A hepatite B é um dos tipos de hepatite que existem no Brasil. É uma enfermidade transmitida pelo vírus VHB, que 
infecta os hepatócitos. Essas células podem ser acometidas diretamente pelo VHB ou pelas células do sistema imune 
que, na tentativa de combater a infecção, acabam ocasionando um processo inflamatório crônico. Por ser uma doença 
muitas vezes silenciosa pode ser diagnosticada tardiamente. É uma doença que não tem cura mas existe o tratamento 
que é disponibilizado pelo SUS a fim de reduzir o risco da progressão da doença e também das complicações acarreta-
das pela mesma. A principal forma de prevenção é por meio da vacinação que é oferecida gratuitamente pelo SUS. 
 

PALAVRAS-CHAVE: HEPATITE B, HBV, SAÚDE PÚBLICA, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 
 

INTRODUÇÃO 
A Hepatite B é a forma mais comum de hepatite crônica e é causada por um vírus. A infecção pode causar 
hepatite aguda ou crônica, sendo ambas as formas geralmente oligossintomáticas (MINISTERIO DA SAU-
DE, 2016). A hepatite B é uma doença de transmissão parenteral. A transmissão do pode ocorrer por pele, 
mucosas, compartilhamento de agulhas, seringas, alicates de cutícula, lâminas de barbear e depilar, tatua-
gens, piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos que não atendam às normas de biossegurança, 
entre outros e relações sexuais desprotegidas, sendo esta a via predominante (YANG, 2015). A transmissão 
vertical (materno-infantil) também é importante e ocasiona uma evolução desfavorável, com maior chance 
de cronificação (MINISTERIO DA SAÚDE, 2015). A vacina é a melhor forma de prevenção do HBV. A avali-
ação da gravidade da lesão hepática é importante no diagnóstico e tratamento de doenças hepáticas. A 
concentração sérica de alanina aminotransferase (ALT) é o índice de lesão hepática mais amplamente utili-
zado, mas não reflete a gravidade da patologia hepática em alguns pacientes. (CHAO, 2014).A hepatite B 
crônica pode ser dividida em quatro fases. Primeira fase: tolerância imunológica; segunda fase: depuração 
imune; terceira fase: portador inativo; e quarta fase: reativação. O principal objetivo do tratamento é reduzir 
o risco de progressão da doença hepática e seus desfechos primários, especificamente cirrose, carcinoma 
hepatocelular (CHC) e, consequentemente, morte. As opções farmacológicas para o tratamento da hepatite 
B são: interferon-alfa, lamivudina, peg-interferon-alfa 2a e 2b, adefovir, entecavir, telbivudina e tenofo-
vir (MINISTERIO DA SAUDE, 2016). 

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 2014 à 2020. 

DISCUSSÕES 
As formas de transmissão podem ocorrer por solução de continuidade, via parenteral e principalmente por 
relações sexuais desprotegidas, por isso é de extrema importância o uso de preservativo e a vacinação. As 
fazes da doença são divididas em quatro. A primeira de tolerância imunologica, a segunda depuração imu-
ne, a terceira portador inativo e a quarta reativação. O principal objetivo do tratamento é impedir a evolução 
da doença e consequentemente suas compicações. As opções farmacológicas para a hepatite b são: inter-
feron-alfa, lamivudina, peg-interferon-alfa 2a e 2b, adefovir, entecavir, telbivudina e tenofovir. Independente 
da fase que a doença esteja o tratamento é realizado gratuitamente peço SUS. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A vacina é a melhor forma da prevenção da Hepatite B, por isso há necessidade de intensificação da cons-
cientização sobre a gravidade da doença e a importância da vacinação. É importante destacar que o Siste-
ma Único de Saúde se faz presente tanto na prevenção distribuído preservativos femininos e masculinos, 
quanto no diagnostico através de distribuição de testes e também no tratamento.  
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RESUMO 
Os fitoterápicos são formados a partir de mistura de vários compostos químicos podendo então ser responsável por 
várias interações como sinergismos e antagonismos com outros medicamentos, muitas vezes possuindo efeitos adver-
sos desconhecidos. A administração concomitante de medicamentos convencionais e plantas medicinais e/ou fitoterápi-
cos pode alterar os níveis de resposta a determinados receptores, provocando a ampliação ou redução do efeito farma-
cológico esperado, é muito comum que sejam prescritas associações de medicamentos para obtenção da recuperação 
do paciente, o que nem sempre traz o benefício desejado, em virtude de interações medicamentosas potenciais. Essas 
interações não se limitam, somente, ao universo das substâncias químicas sintetizadas, mas incluem aquelas presentes 
em plantas empregadas na preparação de chás, xaropes caseiros e medicamentos fitoterápicos  
 
PALAVRAS-CHAVE: fitoterapia, interação, medicamento, plantas, farmacêutico. 

  
INTRODUÇÃO 

Fitoterápicos são todos medicamentos conseguidos a base exclusivamente de matérias primas ativas vege-
tais, os medicamentos conseguidos através de plantas são os fitoterápicos, e vem sendo muito utilizados 
por pessoas com doenças crônicas ou não (DUTRA et al., 2017). Devido a comprovações de sua eficácia a 
fitoterapia vem sendo cada vez mais utilizada, principalmente por adultos e idosos e que acreditam que a 
fitoterapia é uma alternativa medicamentosa sem efeitos colaterais ou interações medicamentosas (CAR-
VALHO, 2017) Interação medicamentosa significa a interferência de um fármaco na ação de outro ou de um 
nutriente ou alimento na ação de medicamentos, existem interações medicamentosas benéficas com o obje-
tivo de tratar doenças concomitantes, reduzindo efeitos adversos, aumentando a duração do efeito, aumen-
tando a potência de um dos fármacos aumentando assim a eficácia do tratamentoos (CORDEIRO et al., 
2005). 
 

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 
Observa-se, atualmente, uma crescente preocupação com a informação e a conscientização da população 
sobre a utilização correta de fitoterápicos, sua ação no organismo e seus prejuízos, quando ingeridos de 
maneira errada e/ou indiscriminada. Considerado esse cenário, é necessário trazer informações sobre o uso 
seguro e eficaz de plantas medicinais e fitoterápicos (DIAS; et, al, 2017)Intoxicações com plantas medicinais 
são comuns, desencadeiam-se por vários motivos, como a falta de informações a respeito do cultivo, rea-
ções adversas, posologia, duração do tratamento, entre outras. Um dos motivos mais importantes e que 
deve ser discutido é o fato da interação com os medicamentos, podendo levar a vários efeitos nocivos 
(CARNEIRO; et al. 2016) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode se concluir assim que medicamentos fitoterápicos também são medicamentos e por isso também tem 
riscos como qualquer outro medicamento, como efeitos colaterais, interações com outros medicamentos e 
alimentos e, portanto, devemos tomar cuidado ao ingerir esses medicamentos e não nos auto medicarmos 
procurando sempre informações com médicos ou farmacêuticos que são os profissionais aptos para obten-
ção de informações sobre medicamentos em geral. 
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RESUMO 
As infecções vaginais são uma das queixas mais freqüentes; causadas por bactérias, fungos, parasitas e vírus, acome-
tendo principalmente mulheres com suas imunidades baixas e em estado gestacional. Uma das infecções mais recor-
rentes é a candidíase causada pelo fungo C. albicans, presente na microbiota normal das mucosas, não causando ne-
nhum mal ao organismo até que seja ativada. O farmacêutico tem papel importante no combate e orientação sobre a 
candidíase, onde exames médicos também são muito importantes feitos no próprio consultório, onde há a disponibiliza-
ção de tratamento gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), disponíveis em varias formas farmacêuticas e 
medicamentos. Mulheres grávidas devem se prevenir, pois a candidíase pode causar nascimento prematuro e ate morte 
do feto. 
 

PALAVRAS-CHAVE: CANDIDÍASE, VAGINOSE BACTERIANA, C.ALBICANS, INFECÇÕES VAGINAIS, TRATAMEN-

TO CANDIDÍASE. 
 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, as infecções causadas por fungos constituem um importante e ascendente problema de saúde 
pública. Das infecções do trato genital feminino, uma das mais comuns em todo o mundo é a candidíase 
provocada pelo fungo C. albicans. (CAVALCANTE, 2005). A candidíase vulvovaginal acomete, pelo menos 
uma vez na vida, cerca de 80% das mulheres, no entanto, devido ao uso excessivo de antifúngicos, os pa-
cientes tornam-se resistentes ao tratamento, representando assim um grande desafio para a saúde pública, 
frente às dificuldades observadas no tratamento da candidíase. Metade das mulheres com infecções apre-
sentam-se assintomáticas. O tratamento da Cândida oral e vaginal, que visa melhorar a sintomatologia, é 
realizado através de medicamentos antifúngicos (PEIXOTO, 2014). As complicações mais comuns do cor-
rimento vaginal na gestação são: infecção urinária, prematuridade, baixo peso ao nascer, nascerem as que 
apresentam as piores repercussões sobre a saúde infantil, com maior probabilidade de adoecer e morrer no 
primeiro ano de vida (ZIMMERMAN, 2010). 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos científicos encontrados nas bases de dados Goo-

gle acadêmico, Pubmed, Scielo, nos anos de 2015 a 2019. 
 

DISCUSSÕES 
Alertar sobre os problemas recorrentes da candidíase e a automedicação que afetam muitas mulheres nos 
dias de hoje. Problema este que se detectado logo no início, previne as mulheres de problemas maiores no 
futuro, possuindo tratamentos adequados e de fácil acesso, disponibilizados tanto em redes particulares 
como nas redes públicas. O tratamento previne principalmente gestantes de um parto prematuro e de doen-
ças que possam afetar a criança futuramente. Os exames são muitos simples de serem realizados e apre-
sentam resultados rápidos. Através da coleta do Papa Nicolau é possível detectar a doença, que apresenta 
muitos tipos e formas de tratamentos simples e de baixo custo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluiu-se se as infecções vulvovaginais por Cândida albicans são mais freqüentes em mulheres cuja 
resistência bacteriana esta baixa e principalmente na gravidez. Há varias formas de tratamento disponibili-
zadas gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), tanto via oral quanto vaginal. Foi abordada também 
a importância do papel do farmacêutico na prevenção da candidíase e no tratamento da doença. O exame 
de Papanicolau também é efetuado gratuitamente nas unidades de saúde, sendo ele um exame muito im-
portante para a detecção da candidíase já que muitas mulheres são assintomáticas. 
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RESUMO 
O SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de 2020, interage com diversos sistemas no organismo humano, provo-
cando distúrbios na homeostase, entre os principais sistemas acometidos se encontra o cardiovascular. Pacientes que 
já possuem comorbidades cardiovasculares pré-existentes à COVID-19 tem maiores riscos de desenvolverem compli-
cações. E estima-se que 20% dos infectados, sem doença prévia, desenvolvam lesão cardíaca 
 
PALAVRAS-CHAVE: “covid-19”, “cardiovascular”, “complicações”. 

 

INTRODUÇÃO 
O coronavírus, causador da pandemia de 2020, é denominado de SARS-CoV-2 pela OMS e a doença pro-
vocada por ele recebe o nome de Covid-19. Foi detectado, pela primeira vez, na província de Wuhan, na 
China. Devido ao seu alto poder de disseminação, em alguns meses, outros países foram contaminados 
pelo vírus. Os sintomas respiratórios são os mais discutidos na situação do Covid-19, entretanto, o sistema 
cardiovascular necessita de um destaque no cenário pandêmico. O objetivo do presente trabalho é identifi-
car e analisar a associação entre doenças cardiovasculares em pacientes com Covid-19. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, por meio de pesquisas nas bases de dados Scielo, PubMed, Up To 
Date, BVS, NCBI e JamaCardiology. Foram incluídos os artigos publicados até 5 de junho de 2020. Os ter-
mos empregados foram “Covid-19”; “coronavirus”; “cardiovascular”; “M ocardialInjur ” e “cardiologia”. 
 

DISCUSSÕES 
Os estudos recentes mostraram que pacientes com comorbidades cardiovasculares possuem maior proba-
bilidade de infecção grave por Covid-19 e maiores chances de complicações, portanto, pior prognóstico. 
Entre as comorbidades cardiovasculares mais frequentes, destacaram-se as cardiomiopatias por estresse, 
miocardite, pericardite, arritmias e lesões vasculares, estas mais frequentes em crianças, como, por exem-
plo, a doença de Kawasaki. A arritmia pode ser a primeira apresentação da Covid-19 e, a arritmia de início 
recente e/ou progressiva pode indicar comprometimento cardíaco. É estimado que,aproximadamente, 20% 
dos pacientes desenvolvam lesão cardíaca e, uma das manifestações com risco iminente de vida é a mio-
cardite por coronavírus. A ligação SARS-CoV-2 à ECA2 teve maior expressão em pacientes com comorbi-
dades preexistentes e elevação de biomarcadores de lesão miocárdica, associada a um desequilíbrio da 
resposta inflamatória e consequente exacerbação de citocinas e complicações mais graves da Covid-19.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 com comorbidades relevantes associadas, dentre elas as cardio-
vasculares, são mais vulneráveis às complicações e tem maiores taxas de morbimortalidade. A grande in-
flamação provocada pelo vírus pode levar a uma nova lesão ou exacerbação de lesão prévia no miocárdio, 
predispondo a arritmias, síndromes coronarianas agudas e descompensação de ICC. É importante o conhe-
cimento do curso da Covid-19 nesses pacientes de risco para melhor manejo e tratamento. 
.  
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RESUMO 
Cistos renais são denotados como cistos simples, com paredes finais e regulares com conteúdo líquido; são considera-

dos benignos. São constantemente observados em rins normais e podem ser solitários, múltiplos ou bilaterais. Objetivo 

desse estudo é relatar o caso de um paciente atendido na clínica Imagem Center – Diagnóstico por Imagem, em São 

José do Rio Preto – SP, com múltiplos cistos renais; discutir sobre as doenças renais císticas. 

Palavras-chave: Cistos renais; Rim policístico; Doença policística renal. 

 

INTRODUÇÃO 
Cistos renais são denotados como cistos simples com paredes finas, regulares e com conteúdo líquido, 
sendo considerados benignos, pois são as lesões renais mais comuns. A avaliação dos cistos renais con-
siste na realização de ultrassonografia. Uma das principais preocupações em pacientes com cistos renais é 
a evolução para a doença policística renal hereditária, a qual é caracterizada como doença genética que 
apresenta formação de numerosos cistos nos rins. (UFRGS, 2006-2014; SCARIOT, 2019). O objetivo do 
presente estudo é relatar o caso de um paciente diagnosticado com múltiplos cistos renais; atendido na 
clínica privada Imagem Center – Diagnóstico por Imagem, em São José do Rio Preto – SP, discutir sobre a 
doença renal policística, além de outras doenças císticas e suas diferenciações com cistos renais. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um relato de caso associado a uma revisão de literatura. Para o relato de caso foram utilizados 
dados do prontuário do paciente e imagens de exames diagnósticos da Clínica Imagem Center. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes Lagos sob o número 
do parecer: 3.990.450 
 

DISCUSSÕES 
De acordo com a apresentação do caso e o exame realizado, as impressões diagnósticas foram definidas 
como múltiplos cistos renais e cálculos caliciais à esquerda. Sobre os cistos renais simples, em sua grande 
maioria, são assintomáticos. Para a realização de diagnóstico ultrassonográfico, alguns critérios devem 
estar presentes, como: cisto anecóico, de contornos bem definidos, parede imperceptível, redondo ou 
ovoide, com reforço acústico posterior, como encontrado no exame desse paciente. Nos casos de cisto  
grande e sintomático (pode apresentar hematúria e dor lombar), requer acompanhamento, realização de 
punção, aspiração do conteúdo e sua esclerose. Múltiplos cistos simples podem ser encontrados em am-
bos os rins, também podem envolver apenas um dos rins, como no caso descrito, ou acometer uma porção 
localizada. (RUMACK, 2012). Já os cistos renais complexos incluem ecos internos, septações, calcifi-
cações, nódulos murais, paredes definidas e perceptíveis. Devido a isso, é necessária a realização de ul-
trassonografia combinada à tomografia computadorizada com contraste (TC). Por meio dessa, é possível a 
identificação de lesão cística benigna ou maligna.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O acompanhamento do paciente com cistos renais deve ser constante para evitar evolução do caso, surgi-
mento de nova doença ou complicação. Portanto, as investigações clínicas devem ser feitas anualmente ou 
a cada dois anos.  
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RESUMO 
A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma doença grave, subdiagnosticada e sua principal etiologia é idiopática.. 
Isoladamente, obesidade, dislipidemia, hipertensão e diabetes também apresentam uma importante relação com a fisio-
patologia da HAP. Selecionamos uma paciente de 74 anos, sexo feminino com DM2, HAS, DLP, obesidade grau I e 
HAP que fazia uso de glibenclamida 5mg/dia para o tratamento do DM2 e apresentava glicemia de jejum 107 mg/dL, 
a1C 6,2% (com episódios de hipoglicemia) e o ecocardiograma com uma pressão sistólica de ventrículo direito de 45 
mmHg (sem tratamento específico para HAP) e queixas respiratórias (dispneia). Por uma questão de segurança e avali-
ar esta proposta, suspendemos a glibenclamida e foi iniciado o uso de vildagliptina 50mg 2x/dia. Após 6 meses de tra-
tamento, a paciente demonstrou melhor controle da HAP, mostrando a eficácia da Vildagliptina no tratamento da HAP. 
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INTRODUÇÃO 
A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma doença grave, subdiagnosticada e sua principal etiologia é 
idiopática. Isoladamente, obesidade, dislipidemia, hipertensão e diabetes também apresentam uma impor-
tante relação com a fisiopatologia da HAP. Estudos iniciais - in vitro e em modelos animais de HAP - mos-
tram o papel do GLP1 promovendo vasorrelaxamento sobre a artéria pulmonar. Relatos de casos mostram 
uma importante melhora da HAP em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, mas relacionam este fato 
com a perda de peso e não com o incremento na produção do GLP1. 
 

MATERIAL E MÉTODO 
Em uma paciente obesa, DM2 e HAP, avaliar o efeito do iDPP4 (por aumentar o GLP1 nativo e ser neutro 
em relação ao peso) sobre a evolução hemodinâmica da HAP. Selecionamos uma paciente de 74 anos, 
sexo feminino com DM2, HAS, DLP, obesidade grau I (IMC 30,2 Kg/m

2
) e HAP que fazia uso de glibencla-

mida 5mg/dia (intolerância gástrica a metformina) para o tratamento do DM2 e apresentava glicemia de 
jejum 107 mg/dL, a1C 6,2% (com episódios de hipoglicemia) e o ecocardiograma com uma pressão sistólica 
de ventrículo direito (PSVD) de 45 mmHg (sem tratamento específico para HAP) e queixas respiratórias 
(dispneia). Por uma questão de segurança e avaliar esta proposta, suspendemos a glibenclamida e foi inici-
ado o uso de vildagliptina 50mg 2x/dia. . Aprovado pelo comitê de ética, parecer numero: 4.370.563 

 
DISCUSSÕES 

Após 6 meses de tratamento, a paciente não teve alteração do peso, apresentava melhora significativa dos 
sintomas respiratórios e aos exames apresentava glicemia de jejum 111 mg/dL, a1C 6,0% (nega episódios 
de hipoglicemia) e um ecocardiograma com PSVD de 38 mmHg. Paciente manteve acompanhamento com 
a mesma medicação (sem necessidade de otimização) ao longo de 3 anos. Na sua última avaliação (janei-
ro/2017) a mesma apresentava um IMC de 30,6 Kg/m

2
 (mostrando um perfil neutro dos iDDP4 em relação 

ao peso), glicemia de jejum 112 mg/dL, a1C 6,5% (mostrando a eficácia da vildagliptina no controle da gli-
cemia, a manutenção deste controle e segurança devido ao baixo risco de hipoglicemia) e ecocardiograma 
com PSVD de 31 mmHg. 

CONCLUSÃO 
Existe uma importante relação fisiopatológica entre HAP e as doenças que compõe a síndrome metabólica, 
especialmente o DM2. Entre os efeitos pleiotrópicos conhecidos do GLP1, o menos estudado na prática 
clínica é o que relaciona esta incretina com a vasodilatação da artéria pulmonar. Medicações incretinomimé-
ticas, além da cirurgia bariátrica, parecem ter um importante papel no controle da HAP. Além da sua eficácia 
e segurança, a vildagliptina se mostrou eficaz na melhora hemodinâmica da HAP e na manutenção deste 
quadro por um período de 3 anos de seguimento. 
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RESUMO 
A asma é uma doença inflamatória de manifestação alérgica, muito prevalente. Dada a dificuldade de administração 
terapêutica por via inalatória em alguns grupos populacionais, dispõe-se o espaçador ou aero câmara, dispositivo de 
adaptação ao inalador. O objetivo do presente estudo, é comparar a utilização e eficácia de dispositivos inalatórios in-
dustriais e artesanais, a fim de minimizar custos e manter a efetividade do uso.sendo socialmente viável e de grande 
valor sustentável.      

 
PALAVRAS-CHAVE: Asma, espaçadores de inalação, prevenção e controle,  
 

INTRODUÇÃO 
A terapia inalatória consiste em borrifar partículas líquidas suspensas para a terapia do trato respiratório, 
técnica utilizada para a administração da medicação em paciente asmáticos.O objetivo geral é pesquisar 
custo-efetividade do dispositivo artesanal em relação ao industrializado, para administração terapêutica na 
forma inalatória, usando o tratamento de resgate para obtenção de resultados imediatos.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de comparação das amostras temporais para o mesmo indivíduo, inserido em um grupo seleciona-
do por características pré-determinadas. Parte do estudo será baseada na evidência de pesquisa bibliográ-
fica de literatura indexada. O local será a unidade de espirometria do Instituto do Coração de São José do 
Rio Preto-SP. A população será de amostragem estratificada probabilística por conveniência. Os critérios de 
inclusão são indivíduos com indicação de espirometria pré e pós broncodilatador. O critério de exclusão 
será para pacientes que não tenham reversibilidade ao broncodilatador. As variáveis de estudo serão inde-
pendentes, representadas por questionário de sintomas e controle da doença. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Estudos recentes enfatizam a eficácia de um dispositivo artesanal x industrializado. Espaçadores caseiros 
feitos com garrafa PET para administração de terapia inalatória em indivíduos com axacerbação aguda de 
sibilância e dispnéia, assim como, o controle terapêutico da asma, podem contribuir para o tratamento man-
tendo a efetividade com redução de custo. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
O inalador dosimetrado com espaçador artesanal pode ser utilizado para o tratamento e resgate de manifestações respi-

ratórias crônicas, segundo a literatura. Partindo dessa premissa,  espera-se com o presente estudo, reiterar a utilidade 

segura do recurso proposto de maneira efetiva, barata e sustentável.   
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RESUMO 
Diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizada por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção ou 
ação da insulina. Em 2016 houve quase uma duplicação da prevalência global de diabetes, que aumentou de 4,7% para 
8,5%. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde preconiza a educação para o autocuidado, a fim de melhorar a 
qualidade de vida do paciente e diminuir gastos em saúde. E para a DM, o autocuidado, o ajustamento e mudanças de 
hábitos por parte do paciente são necessários para o bom prognóstico. E, portanto, para que seja satisfatório o trata-
mento da DM é indicado, além do uso de medicação, as atividades de autocuidado como controle alimentares, a moni-
torização da glicemia, realização de atividades físicas e cuidado com os pés. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Hemoglobina Glicada; Autocuidado; Hiperglicemia. 

 

INTRODUÇÃO 
A incidência de Diabetes Mellitus do tipo 2 aumentou muito. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde 
preconiza a educação para o autocuidado, a fim de melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuir 
gastos em saúde. A participação ativa do paciente por meio das atividades de autocuidado é considerada 
essencial para o controle da DM, dado que pacientes e familiares são responsáveis por mais de 95% do 
tratamento. O objetivo deste estudo foi avaliar o autocuidado de pessoas com Diabetes tipo 2 atendidas em 
uma Unidade Básica de Saúde. 
  

METODOLOGIA 
Desenvolveu-se um estudo descritivo, transversal, prospectivo, quantitativo, na Unidade Básica de Saúde 
do Solo Sagrado, no município de São José do Rio Preto-SP, entre as pessoas com Diabetes tipo 2, em 
seguimento ambulatorial. Os entrevistados foram esclarecidos quanto à participação e concordaram,  assi-
nando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Pesquisa aprovada pelo CEP UNILAGO parecer 
1805155. Para as entrevistas utilizou-se: um roteiro semi-estruturado para a coleta dos dados sociodemo-
gráficos, o Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes, e a Escala de Estresse Percebido, 
todos validados para a língua portuguesa do Brasil. Os dados coletados foram analisados por meio de esta-
tística descritiva e inferencial. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O sucesso terapêutico da DM envolve não somente o tratamento medicamentoso, mas também o autocui-
dado diário. Diversos fatores influenciam na adesão ou não desses cuidados, como, por exemplo, condições 
socioeconômicas, idade, sexo, escolaridade e até mesmo a boa relação equipe-paciente. A pratica educati-
va proposta para oferecer ensinamentos para a pratica de autocuidado se apresenta como uma maneira de 
conscientizar os grupos de pacientes por meio de atividades educativas para que se tenha resultados rele-
vantes para diminuir a morbidade da doença. 
 

CONCLUSÕES 
É imprescindível no tratamento da DM2 a introdução e a prática de orientações para o autocuidado do paci-
ente, gerando, além do melhor controle de glicemia e HbA1c, empoderamento e maior adesão ao tratamen-
to, resultando em menor número de complicações trazidas pela doença, e consequente menor morbimorta-
lidade. 
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RESUMO 
A Síndrome da Congestão Venosa Pélvica é uma das causas de dor pélvica crônica, que afeta principalmente mulheres 
multíparas em idade reprodutiva. Com a finalidade de fazer uma revisão da literatura médica, buscamos em alguns 
artigos os principais métodos de imagens para sua confirmação diagnóstica. Neles encontramos e evidenciamos neste 
trabalho os pontos positivos e negativos de cada um dos métodos, sendo eles ultrassonografia, tomografia computado-
rizada, ressonância magnética, venografia, flebografia e laparoscopia. Alguns deles além de considerados diagnósticos 
também são terapêuticos. Concluindo assim que para a confirmação diagnóstica da síndrome, muitas vezes são neces-
sários mais de um destes devido particularidades anatômicas e fisiológicas de cada paciente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: diagnóstico, métodos, laparoscopia, congestão 

 

INTRODUÇÃO 
A síndrome da congestão pélvica constitui uma doença incomum, pouco diagnosticada e pouco valoriza-
da pelo paciente, uma vez que nem todos com veias pélvicas aumentadas são sintomáticos. A maior par-
te deles apresentam sintomas inespecíficos, o que pode complicar o estabelecimento dos critérios diag-
nósticos com base no diâmetro da veia ovariana. Portanto, a anamnese e o exame físico detalhados são 
fundamentais para confirmar a suspeita diagnóstica e, se for necessário, exames complementares de ima-
gem para elucidar as alterações anatômicas. Nesse trabalho falamos sobre os pontos negativos e positivos 
de cada exame complementar para a confirmação diagnóstica. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão da literatura médica, com busca ativa dos principais artigos nas principais bases 
de dados (Pubmed/Lilacs/Scielo), que versaram sobre os métodos diagnósticos da Síndrome de Congestão 
Pélvica, destacando os pontos positivos e negativos de cada um. 
 

DISCUSSÕES 
Nosso artigo se foca em discutir os principais métodos diagnósticos para a Síndrome da Congestão Pélvica, 
uma doença que causa dor pélvica crônica e tem grande repercussão na qualidade de vida, principalmente 
das mulheres. Nele destacamos os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada método. Ao analisar diversas 
literaturas médicas foi possível observar que em grande parte das vezes a utilização de apenas um único 
método não é eficaz para concluir o diagnóstico. Isso ocorre devido as particularidades de cada exame e de 
cada paciente. Porém, embora ainda existem pontos negativos, a venografia é considerada o padrão ouro 
por não só diagnosticar como também realizar o tratamento da patologia. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pudemos atingir com êxito o objetivo de revisão bibliográfica e conhecimento de todos os exames para di-
agnóstico de Insuficiência Pélvica proposto neste trabalho. 
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RESUMO 
O Tumor Neuroendócrino (TNE) é um tipo histológico menos frequente de neoplasia gástrica, originado de c lulas “ente-
rocromafins-like” presentes na mucosa gástrica. O Tratamento varia de acordo com o tipo clínico, extensão da doença, 
grau de diferenciação e presença ou não de fatores de mau prognóstico. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de 
TNE gástrico grau 1 menor que 10 mm, submetido a mucosectomia endoscópica com “cap”.  aciente masculino, 28 
anos, submetido a Endoscopia Digestiva Alta (EDA) por queixas dispépticas, que evidenciou lesão elevada de 10 mm 
na região subcárdica, o exame anatomopatológico confirmou TNE. A ressecção foi realizada pela técnica de mucosec-
tomia com “cap”, a qual transcorreu sem sangramentos ou perfuração. A E A de controle realizada em 3 meses não 
evidenciou lesão residual e as biópsias locais não evidenciaram sinais de TNE. O paciente está em seguimento endos-
cópico de 2 anos sem recidiva local. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tumores Neuroendócrinos, Mucosectomia Endoscópica, Endoscopia. 
 

INTRODUÇÃO 
O Tumor Neuroendócrino (TNE) é um tipo histológico menos frequente de neoplasia gástrica, originado na 
mucosa gástrica. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica os TNEs gástricos em 3 graus de acor-
do com a gravidade. O Tratamento varia de acordo com o tipo clínico, extensão, grau de diferenciação e 
presença ou não de fatores de mau prognóstico. Tumores de até 10 mm podem ser tratados endoscopica-
mente por baixíssimo risco de metástases linfonodais ou a distância. O objetivo deste trabalho é relatar um 
caso de TNE gástrico grau 1 menor que 10 mm, submetido a ressecção endoscópica pela técnica de muco-
sectomia endoscópica com “cap”, com 2 anos de segmento sem sinais de recidiva. 
 

METODOLOGIA 

Estudo observacional descritivo do tipo relato de caso coletado no banco de dados de um Serviço de Endos-
copia de São José do Rio Preto em 2018. Trabalho aprovado pelo CEP (Nº 3.915.348). 
 

DISCUSSÕES 
Paciente, masculino, 28 anos, submetido a EDA por queixas dispépticas, que evidenciou lesão elevada de 
10 mm na região subcárdica, o exame anatomopatológico confirmou a suspeita de TNE. Foi indicada res-
secção endoscópica sem a realização de Ecoendoscopia prévia. A ressecção foi realizada por mucosecto-
mia com “cap”, que transcorreu sem sangramentos ou perfuração, o leito de ressecção foi suturado com 
hemoclipes.  O exame anatomopatológico da peça revelou: TNE, grau 1 com margens livres, com nível de 
infiltração em submucosa, dimensões de 0,6 x 0,3 cm, não observado invasão linfo-vascular, peri-neural e 
necrose. A EDA de controle realizada após 3 meses não apresentou evidência de lesão residual e as bióp-
sias locais não evidenciaram sinais de TNE. O paciente está em seguimento endoscópico há 2 anos sem 
recidiva local. Os TNEs gástricos diagnosticados incidentalmente por EDA em fases iniciais permitem um 
tratamento menos invasivo e efetivo. Tumores de grau 1 são bem diferenciados, não apresentam necrose e 
possuem bom prognóstico e se menores que 10 mm tem indicação de ressecção endoscópica. Já os de 
grau 2 são menos diferenciados com prognóstico intermediário. TNEs grau 3 são pouco diferenciados com 
mau prognóstico. Os dois últimos têm indicação cirúrgica. O tratamento endoscópico em lesões inferiores a 
10 mm é seguro, assim como procedeu no caso relatado. O exame anatomopatológico do TNE relatado 
demonstrou todos fatores de cura após ressecção endoscópica. Este procedimento endoscópico é preferível 
por ter maior possibilidade de garantir margem profunda livre de neoplasia visto que o TNE se encontra na 
porção mais basal da mucosa.  
 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que a ressecção endoscópica pela t cnica de mucosectomia com “cap”   uma t cnica eficaz e 
segura para tratamento de TNE menores que 10 mm. 
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RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a alimentação complementar para lactentes 
como estratégia de controle da prevalência da anemia ferropriva em crianças no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; Anemia; Lactente; Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 
A anemia por deficiência de ferro é denominada anemia ferropriva, sendo os dois grupos mais vulneráveis 
para essa doença as crianças pré-escolares e as mulheres grávidas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2017; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001). As anemias ocorrem devido às carências de nutrientes 
como o ácido fólico, vitamina B12, cobre, vitaminas C e E, vitamina A, ferro, parasitas intestinais, hemólise 
na malária, hemorragias, câncer, infecções crônicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001). Esta revi-
são propôs levantar os artigos científicos publicados sobre alimentação complementar para lactentes como 
estratégia de controle da anemia ferropriva entre 2008 e 2018. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado um levantamento de artigos científicos publicados no período de 2008 a 2018. Foram selecio-
nados estudos indexados nas bases de dados nacionais e internacionais, no idioma português, inglês, es-
panhol. Os descritores utilizados foram: alimentação complementar, anemia, lactente, Brasil. 
 

DISCUSSÕES 
Após o total inicial de artigos selecionados, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão do presente 
estudo, foram confirmados 10 trabalhos. A alimentação adequada da criança começa com uma alimentação 
de qualidade durante e após a gestação materna. Após o nascimento a criança utilizara uma dieta apropria-
da para cada fase de sua vida. Uma alimentação saudável para a criança é preconizado, utilizando-se os 
dez passos adotado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2018). Apesar de toda orientação de uma 
alimentação complementar adequada e da importância do aleitamento materno, os artigos selecionados 
ainda mostram tempo de aleitamento materno exclusivo abaixo dos 6 meses preconizados, da introdução 
precoce da alimentação complementar antes dos 6 meses de idade, do uso pelas crianças de doces, refri-
gerantes durante o primeiro ano de vida.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A anemia ferropriva possui alta prevalência no Brasil e afeta o desenvolvimento neuropsicomotor das crian-
ças. O estímulo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e o aleitamento materno 
após, até 2 anos ou mais é muito importante. O apoio e orientação à introdução da alimentação complemen-
tar saudável de forma adequada, oportuna, torna-se necessária objetivando reduzir a introdução inoportuna 
de alimentos contraindicados nas faixas etárias.  
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RESUMO 
Diabetes Mellitus é uma doença crônica, definida pela deficiência absoluta ou relativa da insulina, hormônio produzido 
no pâncreas pelas células beta e que tem a função de promover a entrada de glicose dentro da célula. As duas princi-
pais formas de diabetes são a tipo 1 e tipo 2.  A tipo 1 é a principal forma de diabetes diagnosticada na infância e juven-
tude, e tem natureza imune e idiopática. A diabetes tipo 2 é muito comum entre aqueles que vivem em ambiente favore-
cedor da obesidade e do estresse. Indivíduos obesos ou com sobrepeso tem três vezes mais chances de desenvolver 
diabetes comparados com a população normal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes; Obesidade; Hiperglicemia; Sedentarismo 

 

INTRODUÇÃO 
A relação entre obesidade e diabetes mellitus tipo 2 já foi confirmada, indivíduos obesos ou com sobrepeso 
tem três vezes mais chances de desenvolver diabetes comparados com a população normal. Um estudo 
transversal realizado na Universidade Feredal do Ceará analisou 702 universitários e tinha como objetivo 
identificar os fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2 e conclui que o fator de risco mais prevalente foi o 
sedentarismo, seguido pelo excesso de peso, obesidade central, glicemia plasmática de jejum elevada e 
hipertensão arterial. Os objetivos desse estudo foram: caracterizar as pessoas com diabetes mellitus tipo 2 
atendidas na atenção primária de saúde quanto ao índice de massa corporal, realização de dieta, exercícios 
físicos e tipo de tratamento medicamentoso e verificar as diferenças entre as variáveis avaliadas. 

  
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, prospectivo, quantitativo, na Unidade Básica de Saúde do 
Solo Sagrado, no município de São José do Rio Preto-SP, entre as pessoas com DM tipo 2, em seguimento 
ambulatorial. Pesquisa aprovada pelo CEP UNILAGO parecer 1805155. Utilizou-se os instrumentos: roteiro 
semi-estruturado para a coleta dos dados sociodemográficos, o Questionário de Atividades de Autocuidado 
com o Diabetes, e a Escala de Estresse Percebido.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Prática de alimentação saudadel e balanceada, assim como a prática de atividade física regularmente são 
medidas muito importantes na prevenção e controle da doença, uma vez, que a diabetes mellitus tipo 2 
apresenta uma forte associação com sobrepeso. A abordagem de mudanças nos hábitos de vida é um de-
safio para a equipe da saúde da familia, pois existem limitações socioeconômicas e culturais. A impossibili-
dade de acompanhar esses pacientes por mais tempo limita a obtenção de resultados mais sólidos.  

 
CONCLUSÕES 

Existe uma grande relação entre obesidade e diabetes tipo 2. Notamos que, à medida que o indivíduo au-
menta sua massa gorda, seus níveis glicêmicos também se elevam, aumentando o risco de desenvolvimen-
to do diabetes tipo 2. O controle do peso corposar, a manutenção de estilo de vida saudável, com alimenta-
ção balanceada e práticas de exercicios fisicos, são essenciais para as complicações crônicas do Diabetes 
tipo 2. 
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RESUMO 
Os mixomas são neoplasias cardíacas benignas de origem primária, cuja localização predomina no átrio esquerdo, 
prevalente entre 40 e 60 anos de idade, sexo feminino. As maiores complicações relacionadas ao mixoma são aciden-
tes tromboembólicos, obstrução dinâmica em via de entrada de ventrículo esquerdo, com sintomas limitantes de dis-
pneia, edema agudo de pulmão ou, até mesmo, morte súbita. Este presente relato ilustra uma paciente de 76 anos 
assintomática, com diagnóstico de Mixoma Atrial Esquerdo e Doença Arterial Coronariana por achado incidental em 
Ecodopplercadiograma. Submetida a exérese do tumor e revascularização do miocárdio por Doença Arterial Grave em 
ADA, com excelente evolução, confirmando o histopatológico de Mixoma.   

PALAVRAS-CHAVE: Mixoma atrial, tumores cardíacos primários, tumores em idosos. 
 

INTRODUÇÃO 
Os tumores cardíacos primários são espécimes raros em adultos  Dentre estes, o Mixoma é o mais comum 
e benigno, originando-se das células mesenquimais, que se proliferam de maneira anormal, fornecendo 
sintomas, cuja tríade de manifestações contam com eventos constitucionais, embólicos e obstrutivos (PI-
NEDE, L. et al, 2001) que podem chegar a interromper a circulação e levar à morte súbita, associando-se ou 
não a DAC em idosos (GISMONDI, R., et al., 2007). Prevalente entre mulheres, na faixa dos 40 a 60 anos 
de idade. Neste texto, relatamos o caso desta paciente idosa portadora de mixoma atrial esquerda assinto-
mática, a fim de discutir os critérios diagnósticos para a doença em questão, suas manifestações clínicas, 
prevalência, bem como a importância do diagnóstico e tratamento precoce. 
 

METOLOLOGIA 
Estudo descritivo do tipo Relato de Caso, utilizando-se informações coletadas através de prontuário médico 
da cliente e de entrevistas com seu médico assistente e o próprio indivíduo, em seguimento regular de con-
sultas na Clínica Docor de Três Lagoas – MS. A população alvo constituiu-se de um único indivíduo, cujo 
número de parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa é 4.120.300. 
 

DISCUSSÕES 
R. R. C., sexo feminino, 76 anos, obesa, hipertensa, diabética, dislipidêmica, e sem histórico familiar de 
neoplasia. Durante reavaliação rotineira em outubro/2019, apresenta-se assintomática. Submetida a um 
Ecodopplercardiograma Transtorácico (ECOTT), apresentou uma imagem nodular, pedunculada e aderida 
ao septo interarterial, no átrio esquerdo, medindo 1.0 x 0.8cm. Foi, então, submetida a Cineangiocoronario-
grafia, que identifica também lesão grave (85%) de Artéria Coronária Esquerda (Descendente Anterior). 
Indicado cirurgia para retirada de tumor, assim como a Revascularização do Miocárdio (MA-DA). O laudo 
anatomopatológico confirmou tumor benigno compatível com Mixoma. As neoplasias primárias do coração 
são raras e representam 0,2% dentre os tumores encontrados em seres humanos. Dentre as manifestações 
dos Mixomas, os tumores benignos mais comuns do coração, a tríade clássica são as constitucionais, em-
bólicas e obstrutivas, que podem chegar a interromper a circulação e levar à morte súbita, associando-se ou 
não a DAC em idosos. Dentre os métodos de imagem, o ECOTT é o exame de escolha para investigação. 
Além de não ser invasivo, possui alta sensibilidade na detecção do tumor. No caso relatado, a paciente 
idosa, fora da faixa comum de prevalência de mixomas, apresentava-se assintomática, o que dificulta a 
suspeição diagnóstica. Isso torna exames de rastreio de extrema importância, havendo a possibilidade da 
intervenção cirúrgica antes de manifestar complicações relacionadas ao tumor.   
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Relatamos o caso de uma paciente idosa, com mixoma atrial esquerdo, assintomática, detectado em exa-
mes de rotina. 
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RESUMO 
Em diversas atividades o uso da voz está relacionada com o rendimento profissional e, seus distúrbios crescentes, com 
taxas de prevalência de 0,26% a 0,98%, na população geral, são considerados desafios da saúde pública atual (WANG, 
2018). O presente estudo foi realizado para identificar possíveis fatores relacionados às disfonias em professores uni-
versitários através da distribuição de um questionário. Foi observado que distúrbios respiratórios, digestivos e auditivos 
relacionam-se com distúrbios da voz, assim como a carga horária, tabagismo e uso de microfones. 
 
PALAVRAS-CHAVE: disfonia, saúde do trabalhador, rouquidão. 
 

INTRODUÇÃO 
Professores universitários incorporam um grupo demográfico que são expostos às disfunções vocais com 
frequência por a utilizarem constante e demasiadamente e, a disfonia não parece afetar apenas as ativida-
des laborais, ela também ocasiona uma série de desordens comportamentais e psicológicas na vida social. 
O objetivo do presente estudo foi de identificar os possíveis fatores relacionados às disfonias em professo-
res de uma instituição de ensino superior (IES). 

 

METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo de coorte transversal com a distribuição de um questionário para 300 professores 
da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, localizada em São José do Rio Preto, SP. 
Número da aprovação do Comitê de Ética da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO: 
3.081.441 
 

DISCUSSÕES 
Foi perguntado aos entrevistados o tempo que lecionam (em anos). No geral, 40,4% dos profissionais que 
ministram aulas a mais de dez anos responderam ter problemas com a produção de suas vozes. Na compa-
ração entre a carga horária dos profissionais, os homens, 29,5%, que trabalham acima de seis horas na 
semana apresentaram alteração na produção de voz. Quando comparamos os sintomas de laringe com o 
tempo em que lecionam, as professoras que marcaram ter trabalhado entre cinco a dez anos, prevaleceram. 
Como um fator de risco para o desenvolvimento de disfonia, o tabagismo também foi avaliado. Desses, 
83,3% apresentaram pelo menos um sintoma de garganta e 66% assinalaram que apresentam perda da 
voz. O uso do microfone demonstra uma estratégia eficiente para o conforto e longevidade vocal do profis-
sional da voz.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As queixas de disfonias estão relacionadas com carga horária, tempo de exercício da docência, tabagismo e 
uso de microfones. Programas de prevenção vocal devem ser oferecidos aos professores universitários. 
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RESUMO 
A neoplasia maligna mais comum mundialmente é o câncer de pele do tipo Carcinoma Basocelular. Localiza-se princi-
palmente na região da cabeça e pescoço. O tratamento consiste na ressecção da lesão sob princípios oncológicos, 
realizando a reparação da área afetada, a manutenção funcional e a menor alteração estética possível. 
 
PALAVRAS-CHAVE: carcinoma basocelular; retalho; Rieger 

 

INTRODUÇÃO 
O câncer de pele é a neoplasia maligna mais comum em todo o mundo. Localiza-se com mais frequência na 
região da cabeça e pescoço, causando morbidade tanto funcional quanto estética aos pacientes. O trata-
mento consiste preferencialmente na ressecção oncológica da lesão, preservando a função, com a menor 
deformidade possível. O objetivo deste trabalho é descrever o tratamento de paciente com fatores de risco 
para neoplasia maligna de pele, com lesão em dorso nasal e reconstrução imediata com Retalho de Rieger. 
 

METODOLOGIA 
Paciente foi submetido à ressecção cirúrgica com margens, reconstrução imediata e o material enviado para 
anátomo patológico. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o parecer número 4.337.826. 

 

DISCUSSÕES 
A neoplasia cutânea maligna mais comum é o Carcinoma Basocelular. Sua localização nasal torna o pro-
cesso de reconstrução particularmente importante, por tratar-se de estrutura fundamental para estética faci-
al, além da preservação de sua função primordial na respiração. Existe uma gama de opções cirúrgicas 
para o tratamento, cabendo ao cirurgião plástico a difícil tarefa de escolher a melhor opção para cada caso. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No tratamento do Carcinoma Basocelular é importante a participação do cirurgião plástico, objetivando a 
ressecção sob princípios oncológicos, realizando a reparação da área afetada, a manutenção funcional e a 
menor alteração estética possível, sendo o Retalho de Rieger uma boa opção para o tratamento da lesão 
neoplásica, com reconstrução imediata do defeito em tempo único, podendo ser usado em idosos, que são 
a população mais comumente atingida por esta enfermidade.  
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RESUMO 
O câncer da pele responde por cerca de um terço de todas as neoplasias malignas diagnosticadas no Brasil. Ocorre 
mais comumente em áreas expostas à radiação ultravioleta e tem como um de seus diagnósticos diferenciais a Cerato-
se Actínica, lesão benigna, porém considerada pré-cancerígena. Entre 40% e 60% dos carcinomas derivam de cerato-
ses não tratadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ceratose actínica; lesão; maligno. 

 

INTRODUÇÃO 
A Ceratose actínica apesar de benigna pode evoluir para carcinoma de células escamosas (espinocelular). 
O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente com lesão suspeita de neoplasia maligna de pele 
em antebraço, com fatores de risco para tal enfermidade – exposição solar crônica e baixo fototipo -  e des-
crever o método diagnóstico e tratamento empregados. 
 

METODOLOGIA 
Paciente submetido à biópsia excisional da lesão com margens e rotação de retalho cutâneo de avanço em 
“H” para cobertura do defeito. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o parecer número 
4.345.925. 
 

DISCUSSÕES 
A ceratose actínica apesar de benigna pode evoluir para carcinoma de células escamosas. Como o paciente 
apresenta diversos fatores de risco, como exposição solar crônica, fototipo baixo e imunossupressão cau-
sada pelo Diabetes Mellitus 2, optou-se por excisar a lesão com margens e realizar a reconstrução com 
retalho de duplo avanço, tendo em vista o alto risco de deiscência da ferida operatória pela sua localização 
e condições do paciente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar da dimensão e localização, com a utilização do retalho de avanço em “H” foi possível excisar toda a 
lesão, com margem de segurança suficiente, realizando sua reconstrução sem distorções anatômicas im-
portantes ou prejuízo funcional. 
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INTRODUÇÃO 
Os pseudoaneurismas representam complicações pouco frequentes das revascularizações cirúrgicas reali-
zadas em pacientes portadores de doença arterial periférica avançada.

1
 A incidência de pseudoaneurismas 

anastomóticos associados a enxertos biossintéticos é estimada em 7% dos casos, ocorrendo em 1% a 5% 
dos enxertos aórticos.

2,3
  Devido ao elevado risco de complicações, tais como, isquemia arterial, hemorra-

gia, trombose, embolização e rotura, os pseudoaneurismas devem ser prontamente diagnosticados com 
ultrassom Doppler e tratados por cirurgia convencional ou endovascular.

4 
Os autores relatam o caso de um 

paciente amputado, previamente submetido a revascularização fêmoro-poplítea com prótese de PTFE, que 
evoluiu com pseudoaneurisma anastomótico em artéria femoral comum,  

 

METODOLOGIA 
Foi realizada análise do prontuário do paciente, com avaliação dos aspectos inerentes ao exame físico e 
exames complementares do mesmo, a fim de correlacionar com a literatura citada na bibliografia e relatar o 
caso que será descrito. A coleta dos dados e a análise do prontuário médico do paciente em questão foi 
realizada na Clínica Médica Atique Gabriel e o trabalho desenvolvido na Faculdade de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos, São José do Rio Preto- SP e aprovado pela Plataforma Brasil (nº do 
parecer 4.055.160). 

 

DISCUSSÃO 
Paciente do sexo masculino, 86 anos, previamente submetido a amputação suprapatelar de membro inferior 
direito (MID) por doença arterial periférica. O mesmo apresentava antecedentes pessoais de hipertensão 
arterial de difícil controle e enxerto fêmoro-poplíteo com prótese de PTFE em MID. O paciente evoluiu, após 
6 anos da amputação, com dor em região inguinal direita e presença de massa pulsátil de crescimento pro-
gressivo. O ultrassom Doppler identificou o pseudoaneurisma (diâmetro: 4,2 x 7,3 cm; colo: 1,56 cm) em 
artéria femoral comum (AFC) com trombo mural e enxerto protético não funcionante. A angiotomografia 
revelou a presença de formação pseudoaneurismática com diâmetro transverso máximo de 50mm no seg-
mento médio distal da AFC e enxerto protético não funcionante em artéria femoral comum. Através de aces-
so axilar esquerdo, o pseudoaneurisma de AFC foi cateterizado com cateter Mamária Interna 5Fr e fio guia 
hidrofílico 260cm TERUMO. A artéria femoral profunda foi cateterizada com auxílio de cateter de suporte 
SEKI 135cm centimetrado. O pseudoaneurisma foi excluído com a passagem de stent revestido auto-
expansível Fluency® Plus 9x120mm. A angiografia de controle evidenciou exclusão do pseudoaneurisma e 
preservação dos ramos da artéria femoral profunda. A vigilância ecográfica das anastomoses de enxertos 
protéticos deve ser realizada para o diagnóstico precoce de pseudoaneurismas. O tratamento endovascular 
com stent revestido constitui um tratamento seguro e oferece menor risco cirúrgico ao paciente.

5,6 

 

CONCLUSÕES FINAIS 
Em conclusão, os pseudoaneurismas anastomóticos da artéria femoral podem ocorrer mesmo na vigência 
de enxerto biossintético não funcionante, caracterizando uma complicação tardia das revascularizações 
arteriais com prótese, o que exige vigilância ultrassonográfica periódica das mesmas. O tratamento endo-
vascular constitui uma opção terapêutica factível e segura, permitindo a exclusão do pseudoaneurisma atra-
vés do acesso a segmentos arteriais de difícil manipulação por reparo cirúrgico aberto.
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RESUMO 
O mesotelioma pericárdico maligno é um tumor raro, a maioria dos casos são assintomáticos e não há tratamento pa-
drão estabelecido. Após o diagnóstico, a expectativa de vida é de 6 meses.  
 
PALAVRAS-CHAVE: mesotelioma; pericárdio; maligno; amianto. 
 

INTRODUÇÃO 
O mesotelioma pericárdico maligno é um tumor raro, com alta letalidade e aproximadamente 269 casos 
descritos. Homens são mais acometidos, a prevalência é maior após a quinta década de vida e pode ter 
relação com o minério de amianto, irradiação e tuberculose. A maioria dos casos são assintomáticos, mas 
podem ter apresentações inespecíficas como angina, dispnéia, perda de peso, tosse, febre e derrame peri-
cárdico. O diagnóstico se baseia na tomografia computadorizada, ressonância magnética (RM), imuno-
histoquímica e patologia. Não há tratamento padrão estabelecido. A cirurgia é paliativa, enquanto a quimio-
terapia e a radioterapia são limitadas. Após o diagnóstico, a expectativa de vida é de 6 meses e as mortes 
são decorrentes de tamponamento cardíaco e insuficiência cardíaca. O objetivo deste relato é descrever 
uma doença pericárdica rara em um trabalhador brasileiro, tabagista e exposto ao minério de amianto. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo, que aborda o caso clínico de um paciente portador de 
neoplasia pericárdica maligna. A coleta dos dados foi feita através da análise das informações do prontuá-
rio, preservando o sigilo do paciente. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o parecer número 
3.704.681. 
 

DISCUSSÕES 
Paciente masculino A.R.V., 54 anos, tabagista 40 maços/ano e encanador há mais de 20 anos. Apresentava 
dor tipo pontada em base anterior de hemitórax direito, relacionada aos esforços, com evolução de 2 anos. 
Houve piora dos sintomas nos últimos 3 meses, com febre, pneumonia, dispneia, fadiga e perda ponderal. 
Ao exame físico, frequência cardíaca 110 bpm, pressão arterial 100/80 mmHg, frequência respiratória de 22 
ipm, crepitações basais bilaterais e hepatomegalia. Radiografia de tórax sem infiltrados inflamatórios. Ele-
trocardiograma com baixa voltagem e ecocardiograma transtorácico com divergência do nível pericárdico no 
ápice dos ventrículos. RM com espessamento e nodularidade do pericárdio e função sistólica do ventrículo 
esquerdo diminuída. Angiotomografia cardíaca mostrou espessamento pericárdico difuso. Biópsia pericárdi-
ca e imuno-histoquímica evidenciaram calretinina, CK5, podoplanina e AE1/AE3 positivos e o resultado foi 
compatível com mesotelioma maligno. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este caso contribui para demonstrar a clínica e os achados de exames de um tumor pericárdico pouco des-
crito na literatura. Por se tratar de uma doença rara, de etiologia incerta, apresentação inespecífica, mau 
prognóstico e sem tratamento padrão, se faz indispensável a realização de novos estudos acerca desta 
patologia.  
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RESUMO 
A artrodese pedicular é um procedimento cirúrgico que visa a estabilização da coluna vertebral. Devido a complexa 
biomecânica da coluna e a presença de importantes estruturas neurais, têm sido descritas uma série de complicações 
relacionadas ao procedimento. Objetivando correlacionar as principais técnicas de inserção dos parafusos pediculares 
na artrodese toracolombar com suas eventuais complicações, realizou-se uma revisão bibliográfica, selecionando dados 
e totalizando 32.009 parafusos pediculares. Encontrou-se 2.884 parafusos com mau posicionamento, 51 complicações 
neurológicas, 11 vasculares, sendo o mau posicionamento dos parafusos a mais citada, e diretamente relacionada a 
habilidade do cirurgião e à técnica utilizada. A técnica de navegação intra-operatória mostrou-se eficaz na redução da 
incidência de complicações, logo faz-se necessário a utilização de métodos intraoperatório que possibilitem um melhor 
posicionamento dos parafusos. 

PALAVRAS-CHAVE: artrodese pedicular, complicações, instrumentação espinhal, mau posicionamento 

 

INTRODUÇÃO 
A instrumentação com parafusos pediculares foi inicialmente utilizada por Roy-Camille na década de 1960, 
visando à estabilização da coluna

1
.  As técnicas de tratamento cirúrgico evoluíram, assim, a estabilização do 

segmento lombar degenerado pela colocação de parafusos na artrodese tornou-se uma opção terapêutica
2
. 

Entre suas principais indicações está a possibilidade de uma melhor correção de deformidades da coluna 
vertebral na região torácica e lombar. Atualmente, a técnica mais utilizada é a navegação baseado em to-
mografia computadorizada (TC), associada com os navegadores ópticos-electrónico, criando assim, as ima-
gens tridimensionais da coluna 

3
. 

 

METODOLOGIA 
As buscas bibliográficas foram realizadas nas plataformas MEDLINE, PubMed, Scielo (entre 2000 e março 
de 2020). Os autores incluíram estudos clínicos prospectivos in vivo que avaliaram os resultados das técni-
cas de colocação de parafusos pediculares. Selecionou-se ensaios clínicos randomizados, estudos de caso 
controle, s ries de casos (≥ 20 pacientes) e metanálises (> 20 estudos). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Selecionou-se dez artigos com 5,997 pacientes e 32.009 parafusos pediculares. As complicações neuroló-
gicas foram relatadas em 51 casos (0,85%). Trinta e quatro pacientes (0,56%) necessitaram de cirurgias de 
revisão para parafusos mal posicionados, causando problemas neurológicos. Dois estudos relataram com-
plicações vasculares, totalizando 11 casos (0,18%), e nenhum estudo relatou complicações viscerais de 
importância clínica. A principal complicação foi o mau posicionamento dos parafusos, totalizando 9% dos 
parafusos analisados (n / N = 2884/32009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O mau posicionamento dos parafusos pediculares foi a causa mais comum de complicações tendo correla-
ção com a habilidade do cirurgião, comprimento e o diâmetro do parafuso empregado. Os danos neurológi-
cos, vasculares e viscerais, foram respectivamente as maiores complicações.  
 

REFERÊNCIAS 
Boos N, Marchesi D, Aebi M. Survivorship Analysis of Pedicular Fixation Systems in the Treatment of De-
generative Disorders of the Lumbar Spine: A Comparison of Cotrel-Dubousset Instrumentation and the AO 
internal Fixator. J Spinal Disord.1992; 5:403-9.  
Christensen FB. Lumbar spinal fusion. Outcome in relation to surgical methods, choice of implants and post-
operative rehabilitation. Acta Orthop Scand. 2004 ; 75(313) :2-43.  
Gelalis ID, Paschos NK, Pakos EE, Politis AN, Arnaoutoglou CM, Karageorgos AC, Ploumis A,  Xenakis TA. 
Accuracy of pedicle screw placement: a systematic review of prospective in vivo studies comparing free 
hand, fluoroscopy guidance and navigation technigues. Eur Spine J. 2012 ; 21(2): 247-55. doi: 
10.1007/s00586-011-2011-3. Epub 2011 Sep 7. 



 

CÂNCER DE CAVIDADE ORAL E SUA RELAÇÃO COM A COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 
NO BRASIL 

 

REIS, Alexandre  uiz Marques;  ASTORE, Juliane  ’Avoglio.  iscentes do Curso de Medicina - 
UNILAGO. 

EL HASSAN, Soraia. Docente do Curso de Medicina – UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
O Brasil é o terceiro país com maior número de ocorrência de câncer de boca, com aproximadamente 15 mil casos por 
ano. A alta na incidência e letalidade dos indivíduos acometidos por esse câncer aponta a necessidade de pesquisas 
para caracterizar o perfil da população acometida e traçar políticas de saúde para ela. O aumento da cobertura de saú-
de bucal no país e a oferta de procedimentos para investigação e confirmação dos cânceres de cavidade oral podem 
melhorar o cenário da doença. Espera-se que o presente estudo contribua para o aprimoramento das estratégias de 
controle e diagnóstico do câncer bucal, a partir de uma melhor compreensão da doença e de seus fatores de risco. 
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INTRODUÇÃO 
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o número de casos novos de câncer de cavidade oral espe-
rados para o Brasil, para cada ano do triênio 2020-2022, é de 15.190 casos. A prevenção deste câncer con-
siste principalmente em abstenção de fumo e bebidas alcoólicas (que são os dois principais fatores de ris-
co), boa higiene oral e dieta rica em alimentos saudáveis. Profissionais de saúde também devem estar aten-
tos, de forma a identificar alterações precocemente, para que diagnóstico e tratamento possam ser feitos 
em tempo oportuno. O objetivo deste estudo é analisar as taxas de câncer de cavidade oral nas cinco regi-
ões brasileiras, comparando com a cobertura de saúde bucal nesses locais.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo, que analisou informações provenientes do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) e da Sala de Apoio à Gestão Estratégica (Sage), disponibilizadas através da internet pelo 
Ministério da Saúde do Brasil.  
 

DISCUSSÕES 
As regiões brasileiras com maior incidência de casos de câncer oral a cada 100 mil habitantes são Sudeste 
(13,77/100 mil homens e 3,64/100 mil mulheres) e Sul (15,40/100 mil homens e 3,59/100 mil mulheres), que 
também são as regiões com menor cobertura de saúde bucal pelo SUS (26% de cobertura populacional no 
Sudeste e 35% no Sul). A inclusão das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família repre-
senta um grande avanço na oferta de serviços odontológicos do SUS. O Nordeste, que possui a melhor 
cobertura de saúde odontológica do país (63%), apresenta melhores resultados em relação à taxa de inci-
dência de câncer de boca (6,72/100 mil homens e 3,12/100 mil mulheres), o que mais uma vez aponta para 
a relação entre esses dois fatores.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dados sugerem que uma melhor cobertura populacional de saúde bucal implica em taxas menores de 
incidência por câncer de cavidade oral. Portanto, é importante a implantação de ações educativas e preven-
tivas de saúde, como a instituição de programas que estimulem o diagnóstico precoce e a redução de hábi-
tos que são fatores de risco. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é revisar a literatura sobre a Síndrome da Via Aérea Única com o intuito de reunir, em um 
único artigo, as atualizações publicadas sobre asma e rinite e suas inter-relações. Rinite alérgica e asma são doenças 
crônicas prevalentes e é amplamente reconhecido que fatores genéticos e ambientais intervêm em sua patogênese. A 
experiência clínica constata, há muito tempo, que crises de asma são precedidas e/ou desencadeadas por rinites, tendo 
essas doenças grande associação Estima-se que 60% a 78% dos asmáticos tenham rinite alérgica e por esta razão o 
impacto epidemiológico e socioeconômico destas doenças não pode ser negligenciado. 
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INTRODUÇÃO 
Rinite alérgica e asma são doenças comuns que frequentemente coexistem. Este conceito foi referido na 
literatura como doença das vias aéreas únicas. Estudos epidemiológicos demonstraram que a maioria dos 
pacientes com asma tem rinite concomitante e a presença de rinite é um fator de risco aumentado para o 
desenvolvimento de asma. Pacientes com asma e rinite compartilham fisiologia comum, incluindo hiperres-
ponsividade brônquica aumentada e reatividade aumentada a uma variedade de estímulos. A inflamação 
das vias aéreas superiores e inferiores caracteriza a rinite alérgica e a asma, respectivamente, e ambas as 
doenças mostraram uma conexão íntima em sua gênese, coexistência e semelhanças, desencadeadas 
pelos mesmos agentes etiológicos; o mesmo perfil celular inflamatório e compartilham tratamento terapêuti-
co.  
 

METODOLOGIA 
O presente trabalho foi embasado em artigos publicados nos últimos anos, com ênfase nos últimos 5 anos. 
Para o levantamento bibliográfico foram realizadas consultas nas bases de dados de pesquisa científica: 
Scielo, Pubmed e MedLine. Os descritores utilizados nas buscas foram: rinite alérgica, asma, fatores de 
risco, asma/prevalência, rinite/prevalência. Como critérios de inclusão foram considerados artigos com pu-
blicações datadas nos últimos 10 anos. Os critérios de exclusão foram textos publicados antes do ano de 
2010, assim como, artigos que não abordavam temas de asma e rinite alérgica.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A rinite alérgica (AR) e a asma brônquica representam problemas a saúde global para todas as faixas etá-
rias. Asma, rinite e rinossinusite frequentemente coexistem nos mesmos eventos. Estes pacientes propen-
dem a ter doenças mais graves e com tratamentos mais onerosos. Uma vez que, a Rinite Alérgica (RA) esta 
regularmente associada ou acompanhada da asma, a OMS já declarou que a RA tem grande significância 
no fator de risco para a Asma, considerando a suscetibilidade genética.  
 

RESULTADOS ESPERADOS 
Mediante todas as evidências, é possível afirmar que asma, rinite e rinossinusite possam fazer parte de uma 
só síndrome, que abrange vias aéreas superiores e inferiores, cuja característica clínica em qualquer uma 
destas condições é a inflamação.  Deste modo, uma vez conhecida a fisiopatologia de ambas e suas rela-
ções, tornou-se possível o controle e a prevenção. O presente trabalho pretende ampliar e atualizar as in-
formações relevantes para o conhecimento da marcha alérgica e de seus determinantes, que podem ser 
úteis para a comunidade científica e para a decisão terapêutica. 
.  
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RESUMO 
O diabetes mellitus é importante causa de morbimortalidade, está no ranking das doenças crônicas com maior gasto 
para cofres públicos. Estima-se que 382 milhões de pessoas vivem com diabetes, e esse número poderá chegar a qua-
se 600 milhões em 2035. Estudos apontam que quase 50% dos diabéticos desconhecem seu diagnóstico. O Brasil 
aparece como o país com maior prevalência da doença, a qual ocupa a terceira causa de morte em 2017. Assim, obser-
va-se o quão importante se torna avaliar o estresse percebido pelos pacientes  relacionando o sofrimento psicológico ao 
lidar com uma doença crônica associado a mudanças no estilo de vida, sendo necessário maior dedicação e autocuida-
do para um tratamento eficaz.  
 
PALAVRAS-CHAVE: autocuidado, estresse, diabetes mellitus  

 

INTRODUÇÃO 
O enfrentamento emocional e o conhecimento prévio sobre a doença trabalham em conjunto para melhores 
resultados. Este estudo teve como objetivo principal caracterizar as pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 2, 
atendidas na atenção primária de saúde, quanto ao autocuidado  e estresse percebido. 
 

METODOLOGIA 
Foi desenvolvido um estudo descritivo, prospectivo, quantitativo, na Unidade Básica de Saúde do Solo Sa-
grado, no município de São José do Rio Preto – SP, no período de julho de 2017 a fevereiro de 2018, entre 
as pessoas com Diabetes tipo 2, em seguimento ambulatorial.  Participaram do estudo 101 pacientes que 
foram convidados e esclarecidos sobre a pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. 
Exclui-se pessoas em tratamento hemodialítico, presença de sequelas de Acidentes Vascular Encefáli-
co/Insuficiência Cardíaca, amputações previas em qualquer nível do membro inferior, processo de lesão ou 
úlcera ativa em membros inferiores. Trabalho aprovado pelo comitê de ética número 140677. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
De acordo com a literatura, mesmo em pessoas metabolicamente saudáveis, o estresse agudo pode induzir 
picos de glicose pós-prandial e descontrole metabólico ás pessoas com diabetes tipo 2, que ainda tem que 
lidar com a demanda estressante dos sintomas da doença e tratemento que exige uma adequação a estilos 
de vida mais saudáveis e uma rotina medicamentosa. Pacientes com crises de ansiedade ou problemas 
depressivos tendem a ter o sentimento de compensação na comida assim, os atributos psicossociais como 
o sofrimento emocional e a restrição alimentar contribuem para dificuldade no autogerenciamento, controle 
glicêmico e piora com associação de complicações crônicas do diabetes. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Entre as pessoas com Diabetes, bem como em outras doença crônicas, a necessidade de mudaças para 
obter o controle da doença geram demandas estressantes relacionadas a necessidade de mudança de 
comportamento para um tratamento eficaz. Essas demandas estressantes podem influenciar de forma ne-
gativa os comportamentos de autocuidado no Diabetes Mellitus tipo 2. 
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RESUMO 
O país vem passando por um envelhecimento populacional o que coloca em evidência algumas comorbidades. A asso-
ciação de doenças faz com que em muitos casos sejam necessário a polifarmácia e isso pode proporciona quadros de 
interações medicamentosas e intoxicação exógenas. Trata-se de um estudo retrospectivo, desenvolvido através do 
banco de dados coletados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação e disponibilizados no DATASUS, 
compreendendo os casos de intoxicação exógena no Estado de São Paulo de 2007 a 2017. A faixa etária entre 60-64 
anos representa a maioria dos pacientes notificados, tentativa de suicídio é a circunstância mais comum, medicamentos 
são os agentes mais comum, o sexo masculino representa 51.7%. Existe uma necessidade de políticas públicas que 
englobem os temas referentes aos idosos. 

PALAVRAS-CHAVE: idosos, intoxicação, São Paulo. 

INTRODUÇÃO 
A mudança do quadro demográfico traz alterações significativas principalmente para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), uma vez que se fazem necessárias novas políticas públicas para atender a terceira idade 
(Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 2016). A associação de doenças faz com que em muitos 
casos sejam necessário a administração da polifarmácia o que pode proporcionar quadros de interações 
medicamentosas não desejadas e até intoxicações (Chaimowicz, et al 2000).Entende-se por intoxicações 
exógenas manifestações clínicas e/ou bioquímicas que ocorrem após exposição a substâncias químicas 
(Schvartsman, et al 1999). Para melhor entendimento dos padrões e das causas de intoxicações exógenas 
em pessoas com mais de 60 anos investigou-se as circunstâncias e agentes de intoxicação exógena na 
população idosa do estado de São Paulo afim de determinar quais as principais causas do evento.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo retrospectivo, desenvolvido através do banco de dados coletados pelo Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e disponibilizados no DATASUS, compreendendo os casos 
de intoxicação exógena no Estado de São Paulo com notificação de 2007 a 2017. Montou-se um modelo de 
forma que nele continha as circunstâncias, faixa etária e sexo. Após, foi feita análise através de regressão 
logística multinomial com objetivo de estimar o risco de intoxicação para as circunstâncias. No modelo con-
tendo agente, faixa etária e sexo efetuou-se também uma regressão logística multinomial com a intenção de 
estimar o risco de intoxicação para os agentes. Todos os dados foram tabulados e analisados no software 
IBM SPSS, versão 19. 

DISCUSSÕES 
Confirmou-se as evidências apontadas por outros autores, como por exemplo o destaque dos medicamen-
tos como agentes de intoxicação e a tentativa de homicídio como a principal circunstância. Um estudo no 
Rio de Janeiro mostrou que cerca de 34% dos agentes tóxicos utilizados na tentativa de suicídio eram me-
dicamentos, bem como, apresentou também uma certa predominância do sexo masculino (56,7%) nos ca-
sos registrados (Santos, et al 2013). A justificativa para a porcentagem de casos ser maior nos primeiros 
anos da velhice (60-64 anos) pode ser devido à transição demográfica vigente. A pirâmide populacional 
ainda está invertendo, pode ser esperado um aumento dos números em alguns anos na faixa etária com-
preendida entre 65-69 anos (Organização Pan-Americana de Saúde, 2008). Neste estudo, a ausência de 
informação se deu nos campos circunstância e agentes, ou seja, os campos-chaves para o progresso do 
estudo. Outra fragilidade do estudo é o impedimento de consultar quem fez os atendimentos para esclarecer 
possíveis dúvidas. Todavia, o padrão dos registros permitiu uma boa análise dos casos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Existe uma necessidade de políticas públicas que englobem mais os temas referentes aos idosos, O aco-
lhimento de suas demandas, com a promoção da prevenção e tratamento de comorbidades, é garantia de 
melhor – e mais eficiente – assistência em saúde. 
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RESUMO 
Com base na disciplina de Pneumologia, Telemedicina e Epidemiologia Clínica, este estudo visa transmitir conteúdo 
complementativo para os alunos do curso de medicina, utilizando a telemedicina, por meio de plataformas digitais 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 extensionistas, usando recursos digitais praticados na disciplina de telemedicina.  

 

METODOLOGIA 
O trabalho 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 das plataformas Google Meet, Hangouts e sala de 
informática para o curso de medicina. A população será de alunos de medicina da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos. 
 

DISCUSSÕES  
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 
Constata-se que houve um alto índice de satisfação com o uso da telemedicina para realização de video-
conferências, demonstrando seu papel efetivo no cotidiano dos alunos e professores. Os resultados desta 
pesquisa mostram melhora na qualidade do ensino, contribuindo para maior alcance de informações.  
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RESUMO 
Este projeto busca analisar e evidenciar com base em exames de imagem as mudanças morfológicas importantes nos 
pacientes acometidos pelo COVID 19 e revelar as lesões pulmonares e suas possíveis consequências, ampliando a 
contribuição para a comunidade científica e tomada de decisão terapêutica. Em adição, agregar conhecimento acerca 
da doença, a fim de possibilitar a abertura de novos caminhos diagnósticos e terapêuticos, assim como, prevenir e miti-
gar sequelas.  
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INTRODUÇÃO 
Em dezembro de 2019 diversas doenças respiratórias agudas causaram mortes em Wuhan, província de 
Hubei, na China. Em janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou os casos como 
resultado de um novo coronavírus de 2019 (2019-nCoV) e decretou o estado de pandemia. Trata-se de uma 
infecção por SARCS-CoV-2 que pode apresentar sintomas de síndrome do desconforto respiratório agudo 
com quadro de pneumonia atípica, podendo chegar ao óbito. O objetivo do presente estudo consiste em 
compilar e relatar exames de imagem toraco-pulmonares de indivíduos com diagnóstico de COVID-19.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo documental de caráter comparativo. Para a coleta de dados serão utiliza-
dos relatos de casos publicados em revistas indexadas. Para análise comparativa, serão utilizados valores 
absolutos e percentuais. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 O vírus é transmitido pelo ar ou contato com superfícies infectadas, segue pelas vias aéreas causando 
alterações pulmonares na região acinar. O diagnóstico é feito pela detecção de RNA do vírus encontrado 
nas amostras de swab orofarínfeo ou nasofarígeo. Todavia a TC de tórax pode nortear o manejo do pacien-
te e fornecer indícios acerca da gravidade e evolução da doença. As imagens de tomografia dos pulmões, 
apresentavam opacidades distribuídas bilateralmente na periferia dos lobos inferiores em aspecto de vidro 
fosco e características semelhantes a pneumonia como acúmulo de líquido nos alvéolos. Além disso, na 
fase mais tardia há uma área de vidro fosco circundada por consolidação denominada Sinal do Halo Rever-
so que indica infecção.  
 

RESULTADOS ESPERADOS 
Diante do ainda escasso conhecimento sobre a doença, assim como, protocolo de tratamento inespecífico, 
o presente estudo tem como prerrogativa, os achados de imagem que revelam os danos pulmonares cau-
sados pela COVID-19. Partindo dessa premissa, o estudo busca evidenciar, por meio de compilação de 
dados, mudanças morfológicas importantes que revelará graus de lesões pulmonares, ampliando a contri-
buição para a comunidade científica e tomada de decisão terapêutica. 
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RESUMO 

Novos conceitos digitais amparados pelas novas regulamentações, na iminência do 5G, destaca a telemedicina cogniti-
va, preditiva e de precisão para o presente e previsão de crescimento exponencial. Deste modo, as regulamentações 
permitem a telemedicina empreendedora e segura para uma saúde coordenada. Destaca-se o uso de novas tecnologias 
para telepropedêutica, telemonitoramento, teletriagem e teleinterconsulta. Startups buscam aproximar e facilitar a de-
manda de trabalho, em adição à um sistema em evolução.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Startups, tecnologia em saúde, inteligência artificial, telemedicina. 

 

INTRODUÇÃO 
A utilização de tecnologia para fins médicos tem ganhado muito espaço. Muitas empresas relacionadas com 
o desenvolvimento de novas tecnologias em saúde buscam um mercado promissor e de amplo espectro no 
Brasil e no mundo A popularidade da internet, o fácil acesso a informações e sua capacidade de armaze-
namento de dados, são aspectos determinantes para novos formatos de negócios. Podendo ser feito com 
um simples smartphone ou tablete, independentemente de uma estrutura física.  O mercado de startups 
tecnológicas em saúde, assim como em outras áreas, tem se mostrado eficaz em suas propostas, surgi-
mento de soluções inovadoras que ajudem a otimizar os custos e melhorar a qualidade de vida. O uso dos 
startups como telemedicina, por exemplo, tende a se mostrar uma medida eficaz para aproximação da soci-
edade aos recursos de atendimento médico, independente da complexidade. Neste trabalho pretende-se 
apresentar, por meio de levantamento bibliográfico prévio e investigação exploratória, bases teóricas conso-
lidadas e algumas das novas tendências exitosas de tecnologia em saúde. respectivamente.  
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um trabalho qualitativo de natureza exploratória, sendo o critério para seleção, empresas de 
saúde que lidam diretamente com o seu público por interface digital. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Evoluir em um sistema com promoção da saúde e universalização em uma sociedade produtiva, amplia o 
mercado de propostas empreendedoras conectadas. Vale ressaltar, portanto, a necessidade de investimen-
tos em infraestruturas e treinamento de profissionais em saúde para lidar com essas novas tecnologias, 
assim como o uso adequado da Lei Geral de Proteção de Dados. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
Com os avanços das startups no cotidiano médico. Busca relatar os possíveis benefícios para pacientes e 
profissionais da saúde por meio do empreendedorismo em saúde conectada. A redução de barreiras geo-
gráficas foram superadas, levando atendimento de qualidade de forma remota. No entanto, ainda há muito a 
se fazer em se tratando de infraestrutura e expertise, além de regulamentações mais seguras para se arma-
zenar dados pessoais e confidenciais de pacientes e profissionais, assim como, romper barreiras operacio-
nais e sócio culturais. 
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RESUMO 
A aplasia medular é uma síndrome caracterizada pela falha da medula óssea em produzir células sanguíneas periféri-
cas e precursoras. Pode ter origem genética ou ser adquirida ao longo da vida. Uso de medicamentos, infecções ativas, 
neoplasias hematológicas, invasão medular por neoplasias não hematológicas, doenças sistêmicas e exposição à radi-
ação e a agentes químicos encontram-se entre as causas adquiridas. É uma doença de baixa incidência, variando de 
0,5 – 4 casos por milhão de indivíduos/ano. O diagnóstico deve ser de exclusão. Além do tratamento imunossupressor, 
outra opção é o transplante de medula óssea. 

PALAVRAS CHAVE: aplasia medular, imunossupressor, falência medular, transplante de medula óssea. 

INTRODUÇÃO 

A aplasia medular é uma doença rara, cuja origem é uma disfunção da medula óssea que torna esta inca-
paz de produzir as células do sangue e, assim, substituir progressivamente as células circulantes destina-
das a morrer naturalmente. A causa da falha da hematopoiese parece ser multifatorial.  As consequências 
de aplasia medular são diferentes dependendo do tipo de célula afetada: No caso dos glóbulos vermelhos 
esta causa anemia; Já no caso de glóbulos brancos, o déficit de produção reduz a imunidade. Por último, 
em caso de deficiência plaquetária o déficit causa problemas de coagulação.  
 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado através de uma revisão literária, e para a seleção dos artigos, utilizou-se artigos inde-
xados em bases de dados fidedignos, afim de ampliar o estudo sobre a doença. 

 
FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA 

A aplasia medular que também se enquadra nos termos de anemia aplástica, doença rara caracterizada 
pela diminuição da função da medula óssea pode aparecer como forma congênita, exposição química, onde 
inclusive, contaminação por benzeno em fábricas de equipamento plásticos têm sido referenciados a mortes 
por aplasia de medula. Os pacientes geralmente apresentam achados clínicos de pancitopenia (por exem-
plo, sangramento / hematomas, anemia, infecção) e podem manifestar achados somáticos sugestivos de 
uma síndrome genética hereditária. 

.
Os sinais e sintomas clínicos apresentados pelos pacientes com esta 

desordem variam de acordo com o grau de citopenia periferica, mas pode englobar anemia, manifestações 
hemorrágicas (petéquias, equimoses, hemorragia de mucosas, dentre outras) e febre. O maior perigo está 
ligado ao grau de neutropenia

.  
 No início, as infecções bacterianas são as mais comuns e devem ser trata-

das precocemente, mesmo antes da identificação do agente, com antibiótico de largo espectro. As infecções 
por fungos ocorrem devido à persistência da granulocitopenia, principalmente, quando associada ao uso de 
corticosteróide. A reposição de hemácias é indicada quando a concentração de hemoglobina estiver abaixo 
de 7,0g/dl. Deve ser distinguida por avaliação clínica, estudos laboratoriais, exame de medula óssea e tes-
tes especializados de outras causas de falha da medula óssea, incluindo: Anemia megaloblástica, insufici-
ência da medula óssea decorrente de distúrbios infiltrativos com ou sem esplenomegalia associada, supres-
são transitória da medula óssea, Síndrome mielodisplásica hipoplásica (SMD) e Leucemia de linfócitos gra-
nulares grandes. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ficou evidenciado que a anemia aplástica compreende entidades clínicas adquiridas e congênitas que, 
através de mecanismos distintos, determinam redução acentuada da celularidade da medula óssea em uma 
ou mais linhagens. A intensidade das citopenias no sangue periférico, confere a gravidade da doença, parti-
cularmente quando relacionada à trombocitopenia e à neutropenia. Seu tratamento consiste em medidas de 
suporte, terapia imunossupressora (TI) e transplante de medula óssea (TMO). 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
Hoffbrand, A. V., & Moss, P. A. H. (2012). Fundamentos em Hematologia. 6ª Edição. Artmed. 

Gewirtz, A. M., Hoffman, R., & Gardner, F. K. (1985). Current considerations of the etiology of aplastic 
anemia. Critical reviews in oncology/hematology, 4(1), 1-30. 
 



 

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMOLÓGICO DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS 

CAVALCANTE, Larissa Simal Alves; MORISSUGUI, Maryê; Discente do curso Medicina – UNI-
LAGO. 

SILVA, Antônio Caldeira; Sasaki, Natalia Sperli Geraldes Marin dos Santos; Docente do curso de 
Medicina – UNILAGO. 

SANTOS, Maria de Lourdes Sperli Geraldes; Docente do curso de enfermagem - FAMERP 
 
 

RESUMO 
Introdução: O processo de envelhecimento natural por vezes pode fragilizar o individuo em atividades sociais e cotidia-

nas, causando uma dependência de integrantes do núcleo familiar e mesmo da saúde local. Objetivo: Analisar o perfil 

epidemiológico de casos de violência contra pessoas idosas. Materiais e métodos: foi realizado estudo transversal 

sobre a notificação de violência em idosos, registrados no banco de dados do SINAN, no município de São José do Rio 

Preto – SP, no período de dez anos. Resultados: Observou uma ascendência dos casos de violência em idosos duran-

te os anos. Conclusão: os profissionais de saúde podem ser a única alternativa pra intervir nesses casos, portanto, a 

qualificação dos mesmos, é estratégia fundamental na prevenção e detecção da violência contra o idoso. 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Violência, Maus Tratos, Agressão. 

 

INTRODUÇÃO 
O envelhecimento é um processo natural caracterizado por alterações físicas, sociais, cognitivas e fisiológi-
cas (VERAS E PEIXOTO, 2018). O município de São José do Rio Preto segue essa progressão e estimati-
vas, sendo que de acordo com a projeção de 2020 a população idosa com mais de 60 anos é 79.391 pes-
soas, correspondendo a 18% da população do município. De acordo com o estatuto do idoso a pessoa nes-
ta faixa etária não pode ser objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, por ação ou omissão (BRASIL, 2003). Desta forma, o presente estudo tem por objetivo analisar o 
perfil epidemiológico de casos de violência contra pessoas idosas. 
 

METODOLOGIA 
Delineamento transversal sobre a notificação de casos de violência em pessoas com 60 anos e mais, regis-
trados no banco de dados do SINAN, no município de São José do Rio Preto, notificados no período de 
janeiro de 2009 a dezembro de 2019. A amostra total foi de 1516 idosos. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Unilago (Parecer nº: 3.586.367 e CAAE: 20090519.6.0000.5459). 
 

DISCUSSÃO 
Houve aumento progressivo das notificações de violência contra idosos no período estudado, especialmen-
te na faixa etária entre os 60 e 69 anos, reflexo das ações realizadas a partir de 2015, para qualificar profis-
sionais de saúde para identificação desse tipo de agressão. O principal tipo de violência foi a negligência, 
seguida por violência física, financeira, autoprovocada e sexual, com maior incidência em mulheres, com 
reincidência em mais de 50% dos casos e o principal agressor é o filho corroborando com a literatura (SAN-
TOS et. al., 2020).  
 

CONCLUSÃO 
A idosa apresenta maior vulnerabilidade e a negligência é o principal tipo de violência. Como os familiares 
são principais agressores, torna-se difícil o reconhecimento das ocorrências. Neste contexto, os profissio-
nais de saúde podem ser a única alternativa pra intervir nesses casos a partir do vínculo construído com as 
famílias. Sendo assim, a qualificação desses, é imprescindível na prevenção e detecção da violência contra 
o idoso. 
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RESUMO 
Neste trabalho é apresentado um caso de catarata infantil em uma paciente do sexo feminino, que teve essa manifesta-
ção ocular por conta do uso prévio de corticoide. No exame oftalmológico, foram observadas alterações significativas 
para que a cirurgia de catarata do olho esquerdo fosse indicada. Ao retorno, o olho direito também apresentou catarata. 
Sendo assim, optou-se por implantar uma lente intraocular no olho direito e esquerdo, além do uso de óculos monofo-
cais. A paciente evoluiu muito bem. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Catarata. Infantil. Corticoide. 

 

INTRODUÇÃO 
A catarata infantil é definida como opacidade do cristalino em indivíduos de até 15 anos, sendo uma impor-
tante causa de baixa visual e de cegueira. Neste trabalho, é apresentado um caso de uma paciente que 
teve o diagnóstico precoce de catarata adquirida após uso de corticoide sistêmico. O objetivo deste estudo 
é contribuir para a abordagem terapêutica desse diagnóstico, enfatizar a importância do exame oftalmológi-
co precoce e alertar os efeitos colaterais do uso de corticoide sem acompanhamento específico. 
 

METODOLOGIA 
As informações contidas neste relato de caso foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista 
com o paciente, registro fotográfico dos métodos diagnósticos aos quais o paciente foi submetido, e revisão 
da literatura. Parecer do comitê de ética: 4.415.692. 
 

DESCRIÇÃO DO CASO 
Paciente do sexo feminino, 1 ano e 8 meses, relato de piscar intensamente os olhos com movimentos invo-
luntários há 15 dias. Diagnóstico prévio de autismo e história de internação hospitalar por pneumonia por 23 
dias (corticoterapia na dose de 6,3mg/dia, há 3 meses). Exames oftalmológicos prévios normais, mas na 
atual consulta: fixava e seguia objetos em olho direito (OD) com dificuldade em olho esquerdo (OE); biomi-
croscopia de ambos os olhos (AO): conjuntiva calma; câmara anterior formada; íris trófica; córnea transpa-
rente; OD: cristalino transparente; OE: catarata sutural; digitopressão: normotenso em AO; fundoscopia de 
AO: discos normocorados com escavação fisiológica, máculas livres e vítreo claro. Indicada cirurgia de cata-
rata para OE, mas no retorno: OD com catarata sutural e OE com catarata branca. Optou-se em implantar 
uma lente intraocular (LIO) +26 dioptrias em OD e +25 dioptrias em OE. Pós-operatório: colírio antibiótico, 
corticoide, midriático, hipotensor e óculos monofocais. Paciente está realizando acompanhamento oftalmo-
lógico com exames dentro da normalidade. 
 

DICUSSÃO 
Complicações oculares devido ao uso prolongado de corticoides são conhecidas desde 1960, com o estudo 
de Black e cols., porém esse mecanismo ainda não está elucidado.

 
O sucesso visual relaciona-se com um 

diagnóstico precoce e correto tratamento. Entretanto, o manejo da catarata na infância é um desafio pelas 
dificuldades na cirurgia e maior propensão de inflamação no período pós-operatório.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O uso de corticoide sistêmico em crianças deve ser avaliado criteriosamente e bem acompanhado. O diag-
nóstico precoce e tratamento efetivo viabilizam o melhor prognóstico. Portanto, ações mais efetivas devem 
ser instituídas buscando uma melhor qualidade de vida das crianças.  
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RESUMO 
A Brucelose Canina é considerada uma doença infectocontagiosa crônica que acomete o sistema reprodutor de cães 
domésticos e outros canídeos, levando à infertilidade e problemas na gestação. Devido à proximidade entre humanos e 
cães domésticos, a doença de caráter zoonótico é de grande importância e está dispersa por todo o mundo. 
 

PALAVRA-CHAVE: Brucelose Canina, Brucella canis, Doenças Infectocontagiosas, Zoonoses. 
 

INTRODUÇÃO 
As bactérias do gênero Brucella podem acometer várias espécies de mamíferos, sendo eles domésticos ou 
selvagens, além do homem (CASTRO et al., 2010; RODRIGUES et al., 2017). As bactérias entram pelas 
mucosas nasais, digestivas, oculares ou por feridas na pele, sêmen, além de urina, fômites contaminados e 
o leite materno. A infecção se desenvolve entre uma e quatro semanas e pode ser intermitente por até 64 
meses (CASTRO et al., 2010). A bactéria tem predileção pelo trato reprodutivo maturo e tem tropismo por 
substancias produzidas por tecidos esteroides, mas podem se instalar em outros locais, como olhos, fígado, 
baço, linfonodos e medula espinhal (RODRIGUES et al., 2017). 

 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Em fêmeas, os sintomas são caracterizados por abortamento no terço final da gestação, mais também pode 
ocorrer natimortos, retenção de placenta e crias fracas (SUZUKI et al, 2008; COSTA et al., 2017), além de 
edema subcutâneo, congestão, hemorragia subcutânea na região do abdômen e lesões clínicas oculares 
vem sendo observado (COSTA et al., 2017). O diagnóstico em fase inicial se torna difícil uma vez que os 
sintomas aparecem tardiamente. Desta forma exames laboratoriais são de extrema importância e o mais 
empregado na detecção de anticorpos (MINHARRO et al, 2005; RODRIGUES et al., 2017). Na triagem utili-
za-se do teste de soroaglutinação rápida em lâmina e como teste confirmatório o teste de soroaglutinação 
lenta em tubo. O tratamento comumente utilizado pode ser de poliantibióticos composto por altas doses de 
tetraciclina, aminoglicosídeo e tetraciclina com quinolonas, em ciclos de 30 até 90 dias em três fases. Após 
qualquer um dos protocolos o animal deverá refazer o teste, em caso de positivação, deverá reincidir o tra-
tamento até sua negativação e só será considerado livre de brucelose após negativação de dois exames 
(RODRIGUES et al., 2017). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O diagnóstico de brucelose precoce é de extrema importância para canis comerciais e tutores, devido aos 
prejuízos financeiros e emocionais que os envolve. O tratamento fica sobre responsabilidade dos proprietá-
rios, podendo disseminar a doença pelo canil ou até mesmo ao homem. Para animais de canis é aconse-
lhável o fim da vida reprodutiva do animal e para animais de companhia fica a cargo do proprietário o trata-
mento e as devidas prevenções. 
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RESUMO 
A raça Bonsmara surgiu da necessidade de se obter animais com precocidade e qualidade de carne de bovinos tauri-
nos, porém que fossem adaptados à climas tropicais. Neste contexto, após minucioso trabalho de seleção genética, 
surgiu o Bonsmara, um animal 5/8 Afrikaner (Sanga), 3/16 Hereford (Taurino) e 3/16 Shorthorn (Taurino). Em virtude do 
aumento da produção bovina e das exportações do Brasil, a raça Bonsmara apresentou ser boa opção para utilizar em 
cruzamentos industriais e tem apresentado melhorias na qualidade da carne e de características como precocidade e 
docilidade do rebanho. 
 
PALAVRA-CHAVE: Bonsmara, Bovinocultura de Corte, Melhoramento Genético. 

 

INTRODUÇÃO 
Originária da África do Sul a raça Bonsmara foi criada em 1937, devido a uma necessidade do governo local 
de uma raça que se adaptasse a climas quentes, mas que por outro lado também tivesse boa produção de 
carcaça. Foi então criado pelo governo local um programa de melhoramento genético, onde o Professor Jan 
Bonsma cruzava a raça Afrikaner com outras raças europeias. O objetivo inicial era criar uma raça com 
melhoria de performance em características corporais como resistência ao calor, frequência respiratória, 
frequência cardíaca, comprimento e grossura dos pelos, habilidade de andar longas distâncias, quantidades 
de glândulas sudoríparas, entre outros. Foi então que surgiu a raça Bonsmara, a única raça de gado de 
corte (Bos taurus) resistente às condições próprias do clima tropical sem alterar sua alta produtividade. 
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Geneticamente o Bonsmara é animal 5/8 Afrikaner (Sanga), 3/16 Hereford (Taurino) e 3/16 Shorthorn (Tau-
rino), o animal atingiu os requisitos procurados pelo governo africano. Os brasileiros despertaram interesse 
por essa raça, por ser um touro não zebu, adaptado a pasto, que apresenta 100% de heterose, resistente a 
clima quente e que produz carne de alta qualidade, foi então criado no Brasil o sistema Bonsmara. Taurinos 
dessa raça devem passar por um processo de avaliação, para serem registrados como tal. E posteriormente 
analisados geneticamente pela África do Sul, seguido da seleção dos melhores animais para centro de re-
produção. Devido ao melhoramento genético a qualidade da carcaça e, consequentemente, da carne tem 
ganhado mais qualidade. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Brasil hoje em dia, é o maior exportador mundial de carne bovina. Devido as suas políticas sanitárias, 
assim como grande desempenho da qualidade da carne, permitiu a abertura de mercados internacionais e o 
aumento da exigência dos consumidores, logo, é necessário a adequação dos padrões de qualidade da 
carne, o que inclui características como a maciez. Por isso, a raça Bonsmara é um fator chave para aprimo-
ramento da qualidade da carne, somado com características como docilidade e precocidade, levando van-
tagens ao produtor. 
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RESUMO 
Um dos grandes problemas em fazendas produtoras de leite, é a mastite, constituindo-se como uma das principais 
doenças que levam a redução da produção. Dividida em dois tipos, a mastite pode ser clínica e subclínica. Uma das for-
mas mais comuns de diagnóstico da mastite subclínica, é o California Mastitis Test. Com base na extensa lista de prejuízos 
causados pela mastite é de extrema importância que sejam direcionados esforços no sentido de melhorar a higiene na 
linha de ordenha reduzindo, assim, a disseminação da mastite. 
 
PALAVRA-CHAVE: Mamite; Prejuízos; Leite; Inflamação.  

 

INTRODUÇÃO 
Atualmente o mercado agroindustrial do leite é um dos maiores e mais importantes do agronegócio nacio-
nal. A produção de leite, além de suprir com como necessidade de produção de alimento, gera inúmeros 
empregos decorrentes de toda a cadeia produtiva, gerando renda importante para o movimento do mercado 
nacional (SANTOS et al., 2017).Um dos grandes problemas em fazendas produtoras de leite é a mastite, 
constituindo-se como uma das principais doenças que levam a redução da produção do animal, além de 
alterar a composição físico-química do leite (KREWER et al., 2013). Dividida em dois tipos, a mastite pode 
ser clínica e subclínica. A mastite clínica, é caracterizada pela forma mais agressiva com sintomas eviden-
tes como, edema no úbere, endurecimento dos tetos, presença de grumos, pus e sangue no leite, entre 
outros. Por outro lado, uma mastite subclínica, é mais silenciosa, causando mudanças na composição do 
leite e o declino da produção e qualidade do mesmo (LOPES et al., 2015). Com base no exposto, este tra-
balho tem como objetivo comparar os tipos de mastite baseado na apresentação clínica. 

 
METODOLOGIA 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A forma mais comum de mastite é a mastite subclínica. Por ser uma forma silenciosa da doença, muitas 
vezes passa despercebida, porém não quer dizer que seja menos importante. A mastite clinica é caracteri-
zada pela existência de sinais evidentes de inflamação, como edema seguido de endurecimento da glându-
la mamária, febre, grumos e/ou pús no leite. A principal estratégia de tratamento das mastites, é feita com 
uso de antimicrobianos, e outros agentes terapêuticos. As vacinas vêm sendo utilizadas como um comple-
mento aos programas profiláticos de controle da mastite (SILVA e NOGUEIRA, 2010). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base na extensa lista de prejuízos causados pela matite é de extrema importância que sejam direcio-
nados esforços no sentido de melhorar a higiene na linha de ordenha reduzindo, assim, a disseminação da 
mastite. Tão importante quanto é o monitoramento diagnóstico da mastite, realizando-se de forma periódica 
e metódica os testes de caneca de fundo escuro e CMT, de forma a identificar e tratar os animais que são 
fonte de infecção para a doença. 
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RESUMO 
A imunodeficiência viral felina é uma doença comum na clínica medica de pequenos animais, esta não possui cura e até 
o momento não há vacinas que comprovam eficácia de 100%. Ela pode se dividir em 3 fases, sendo elas aguda, crônica 
e terminal, muitas vezes assintomática passa despercebida pelo tutor. Atualmente já existem vários exames para diag-
nóstico, sendo o mais comum o teste sorológico, conhecido como “teste rápido”. O tratamento   apenas paliativo, visan-
do melhorar a qualidade de vida do animal e a prorrogar. Sua transmissão se dá por meio da saliva e, ocorre notoria-
mente em gatos que possuem acesso livre a rua. Estes, territorialistas, brigam entre si, e por meio de arranhaduras e 
mordeduras contraem para si o vírus. Embora seja do mesmo gênero do HIV humano, este não causa prejuízos a saú-
de pública, visto que não é uma zoonose. 

PALAVRAS CHAVE:Imunodeficiência Viral Felina, Vírus da Imunodeficiência Viral Felina, Felinos, Imunossu-
pressão 
 

INTRODUÇÃO 
A Imunodeficiência Viral Felina, ou como   conhecida popularmente, “AI S felina”   uma doença infecciosa 
que foi isolada na década de 80 pela primeira vez por pesquisadores em um gatil na Califórnia, mas segun-
do estudos, esse vírus já circulava entre os felinos por mais tempo (GONÇALVES, 2019).Esta é uma doen-
ça que acomete o sistema imunológico, deixando-o susceptível a outras patologias, que em gatos saudá-
veis não causaria danos tão graves quanto aos que possuem a FIV em seu sistema.O objetivo deste traba-
lho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre FIV, abordando os aspectos gerais dos vírus e da doença em 
si, assim como formas de transmissão, identificação de sinais clínicos, os métodos de prevenção e trata-
mento disponíveis e métodos de diagnóstico 
 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A prevalência varia entre os locais, e depende também de alguns fatores de risco como a condição de vida 
do animal em questão, pois, em gatos de companhia a doença varia de 4% a 12% (Carvalho et al., 2019). A 
FIV tem como principal via de transmissão, a inoculação do próprio vírus ou células infectadas por ele, ou 
seja, através da saliva dos gatos, sendo então, mordeduras e lambeduras destes infectados (Carvalho et al., 
2019). Os sintomas incluem febre, diarreia, lesões na cavidade oral, anemia, bem como infecções secundá-
rias envolvendo os tratos respiratório, urinário e pele. Esta doença não tem cura, mas até o presente mo-
mento é possível tratar as infecções secundárias visando dar qualidade de vida ao animal portador. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que a adoção de gatos vem crescendo muito, junto a isso, a preocupação com as doen-
ças. A FIV é uma das doenças mais comuns da rotina de clínica, e é uma patologia que apresenta cura, 
portanto, a associação de manejo adequado, boa alimentação e restrição de acessoà rua, é possível au-
mentar a qualidade de vida dos felinos soropositivos. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
GONÇALVES, R. J. Vírus da imunodeficiência felina e vírus da leucemia felina. UNICEPLAC, Gama – DF 

2019  

CARVALHO, S. M. R.; AMORIM, W. R.; SÁ, I. S.; et al. Imunodeficiência viral felina: Relato de caso. PUB-
VET, v.13, n.4, a316, p.1-5, Abr., 2019  
 
  



 

CRIPTOCOCOSE – UMA ZOONOSE A SER EVITADA 

AMARAL, Andressa Cristina Boschetto. Discente do Curso de Medicina Veterinária – UNILAGO 
 
GOMES, Deriane Elias. Docente do Curso de Medicina Veterinária – UNILAGO  
 
 

RESUMO 
A criptococose é uma doença infecciosa de caráter fúngico ocasionada pelo agente etiológico Cryptococcus neofor-
mans, cuja sua origem se dá em matéria orgânica e principalmente em excretas de pombos. Os sinais clínicos se carac-
terizam por espirros, secreção serosa e/ou sanguinolenta, sinusite, feridas oronasais, crostas e úlceras na região da 
pirâmide nasal. O diagnóstico é baseado nos sinais clínicos, anamnese, exames clínicos, físicos e análises laboratoriais 
e seu tratamento se baseia em antifúngicos orais sendo eles, cetoconazol, itraconazol, fluconazol com associação de 
anfotericina B. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cryptococcus neoformans, felinos, pombos, zoonose. 

 

INTRODUÇÃO 
A criptococose é caracterizada como uma doença de origem fúngica ocasionada pelo agente etiológico 
Cryptococcus neoformans (QUEIROZ et al., 2008). Considera-se uma infecção com elevado potencial zoo-
nótico (LEAL et al., 2018). O agente etiológico pode ser encontrado em matéria orgânica, mucosa oronasal 
e especialmente em dejetos de aves principalmente pombos (QUEIROZ et al., 2008), que quando se trans-
formam em pó predispõe a inalação acidental pelos animais e humanos (OLIVEIRA et al., 2008). O contágio 
do fungo ocorre principalmente por inalação, por conseguinte o fungo consegue alcançar o trato respiratório 
superior e inferior (pulmões), podendo acometer até o sistema nervoso central (LIMA et al., 2018), onde os 
principais sintomas observados são perda da visão, ataxia e convulsões (DAMIANI et al., 2020). 
 

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

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O diagnóstico para esta patologia é baseado na anamnese, exames clínicos, físicos e análises laboratoriais, 
dentre os quais podemos mencionar exames sorológicos, cultura fúngica, citologia e histopatologia (DAMI-
ANI et al., 2020). O tratamento é baseado em antifúngicos orais como cetoconazol, itraconazol, fluconazol 
com associação de anfotericina B e também pode ser executado através de remoção cirúrgica da área 
acometida (SOUZA, 2016). É considerado um tratamento de longo período em torno de 60 a 90 dias po-
dendo ser ampliado por mais 30 dias após a melhora clínica dos sinais e sintomas (CANAVARI et al., 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considerando o risco zoonótico da criptococose faz-se necessário aplicar medidas profiláticas como evitar a 
varredura de excrementos de pombos a seco, aspersão de substâncias desinfetantes como hipoclorito de 
sódio e utilização de máscaras, bem como evitar a presença dos pombos, não os alimentando e evitando o 
empoleiramento dos mesmos. 
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RESUMO 
A displasia folicular do pelo preto é uma dermatopatia hereditária rara e pouco conhecida ainda nos dias de hoje.Trata-
se de uma patologia que acomete cães jovens com pelagem bi ou tricolor atingindo somente as áreas com pelos pretos, 
causada por uma anormalidade anatômica e de melanização das unidades pilossebáceas. Ainda hoje não possui uma 
etiopatogenia completamente elucidada e nenhum tratamento que seja eficaz para essa dermatopatia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Displasia Folicular do Pelo Preto, Alopecia, Cão 

 

INTRODUÇÃO 
Displasias foliculares que têm ligação com a cor da pelagem são também descritas como displasias 

cutâneas neuroectodermais congênitas (Ferreira et al., 2007). A displasia folicular do pelo preto (DFPP) se 
encaixa dentre as displasias supracitadas, sendo um distúrbio genético raro que acomete cães jovens à 
partir de quatro semanas de idade, quando se iniciam as primeiras manifestações clínicas 

A displasia folicular do pelo preto ainda hoje é muito confundida com a alopecia por diluição da cor 
(ADC). O diferencial entre elas se dá pela forma em que se apresentam, enquanto a ADC se apresenta de 
forma difusa a DFPP se encontra de forma localizada (Cruz et al., 2015). 

O diagnóstico dessa patologia se dá através de anamnese, exames clínicos, físicos e análises labo-
ratoriais, tais como, exame histopatológico das lesões cutâneas e achados microscópicos dos pelos (trico-
grama) (Cardoso et al., 2003).  

Ainda hoje não existe um tratamento efetivo para a displasia folicular do pelo preto (Ferreira et al., 
2007), no entanto tem sido utilizado a melatonina na dose de 3 a 6 mg/animal a cada 12 horas, como tenta-
tiva de reepilação embora seu modo de ação ainda seja desconhecido (Ferreira et al.,2007). 

 

METODOLOGIA 
Para o relato de caso foi acompanhado o tratamento e evolução de DFPP em uma paciente canina da raça 
Yorkshire de 9 meses de idade. Para o tratamento foi utilizado a Melatonina na dose de 3mg/animal/1x ao 
dia, com uso contínuo, mais o uso semanal de shampoos para banhos terapêuticos. Tal projeto foi aprovado 
pelo CEUA 01/2020. 
 

DISCUSSÕES  
A paciente apresentava alopecia em áreas de pelagem preta, com algumas lesões secundarias a patologia 
em questão. Após 3 meses de tratamento a alopecia da paciente permaneceu progredindo, no entanto, as 
lesões secundárias foram curadas. Atualmente a paciente segue com alopecia completa por toda área de 
pelagem preta, observando que a melatonina não obteve o efeito esperado na paciente 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por ser uma dermatopatia com poucos estudos a respeito, ainda não foi possível encontrar um tratamento 
que seja realmente efetivo contra a mesma. A melatonina apesar de ser a mais indicada para a reepilação 
do animal, não apresenta uma eficácia muito elevada, tendo em vista que alguns animais não correspon-
dem a este tratamento, como no caso do paciente deste relato. Embora o animal não tenha respondido ao 
tratamento de eleição, este se encontra saudável e suas alterações patológicas são apenas estéticas.  
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RESUMO 
A AIE é uma enfermidade viral que acomete somente equídeos, causada pelo Vírus da Anemia Infecciosa Equina 
(VAIE). Possui distribuição mundial, porém é mais comum sua incidência nos trópicos, onde a temperatura favorece a 
disseminação de insetos tabanídeos, que são responsáveis por grande porcentagem da transmissão da doença. A 
transmissão também pode ocorrer através do compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas e utensílios como 
esporas, freios, selas e outros. A doença possui um curso clínico que pode ser agudo, crônico e subclínico. O intervalo 
dos ciclos da doença é irregular podendo ser de semanas a meses. A Instrução Normativa 45 de 15/06/2004, do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), determina normas para diagnóstico, ações de profilaxia e con-
trole, erradicação dos focos e controle de trânsito dos animais no Brasil. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Anemia Infecciosa Equina, Febre-do-Pântano, Imunodifusão em Gel de Ágar. 
 

INTRODUÇÃO 
O agente etiológico da AIE é o Vírus da Anemia Infecciosa Equina (VAIE), pertencente à família Retroviridae 
(RODRIGUES, 2019). Os equídeos são os únicos animais susceptíveis ao VAIE e, após infectados, se tor-
nam portadores por toda a vida (BUENO, 2019; RODRIGUES, 2019). Não há cura para a doença sendo o 
principal método de controle, a eutanásia dos animais soropositivos. No Brasil, a região do Pantanal é en-
dêmica para a doença e somente nessas áreas a eutanásia não é obrigatória (MALOSSI, 2019). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O vírus da AIE é transmitido por insetos hematófagos e também através do compartilhamento de agulhas e 
seringas contaminadas e utensílios dos cavalos: esporas, freios, selas entre outros (MALOSSI, 2019). A 
fase aguda da doença, pode ocorrer de 7 a 30 dias pós-infecção. O animal apresenta febre, trombocitope-
nia, letargia e inapetência. Em casos mais graves, o animal pode apresentar petéquias, anemia hemolítica e 
epistaxe (BUENO, 2019). Na fase crônica, ocorre febre com variação de intervalos, acompanhados de de-
pressão, emagrecimento progressivo, edema de membros inferiores e anemia. Nessa fase, ocorrem ciclos 
recorrentes de viremia, associados à febre, anorexia, letargia, diarreia, edema, hemorragias, glomerulonefri-
tes, trombocitopenia e leucopenia (COSTA, 2018). Na fase subclínica, os animais são inicialmente portado-
res e não apresentam manifestações clínicas aparentes. De acordo com a IN Nº 52, de 26/11/2018 (BRA-
SIL, 2018), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o diagnóstico da doença deve 
ser obtido através das técnicas de Imunodifusão em Gel de Agar (IDGA) e ensaio imunoenzimático (ELISA -
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), além da , a eutanásia de animais portadores e a notificação com-
pulsória da doença ao órgão competente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Anemia Infecciosa Equina é uma enfermidade de grande importância para a equideocultura, visto 

que, pode acarretar sérios problemas econômicos. Trata-se de uma doença incurável que, devido a facilida-
de de sua disseminação entre os equídeos, é de notificação compulsória ao MAPA, através do órgão Muni-
cipal de Saúde, que acompanha o processo de eutanásia do animal e descarte da carcaça.  
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RESUMO 
Feridas cutâneas em membros são extremamente comuns em equinos e terapias alternativas com compostos fitoterápi-
cos têm sido buscadas como coadjuvantes no tratamento destas lesões. Neste trabalho apresentamos o relato sobre 
um equino de 5 anos encontrado com lesão perfurante no membro pélvico esquerdo. Além do tratamento alopático 
convencional, foram associados chá de barbatimão, chá verde e pomada de ricinus. A associação dos fitoterápicos 
mostrou-se eficaz, acelerando o processo de recuperação do animal, que apresentou total recuperação das leões. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Equino, Lesão cutânea, Barbatimão, chá verde. 
 

INTRODUÇÃO 
Devido ao comportamento ativo e de reações rápidas, o cavalo está predisposto a traumatismos, em parti-
cular nos membros. Portanto, problemas cutâneos em membros são comuns em equinos e frequentemente 
determinam complicações e dificuldades diagnósticas (Paganela et. al.,2009). Ao longo das últimas déca-
das, pesquisadores vêm investigando a utilização de diferentes materiais no intuito de suprir as deficiências 
do tratamento convencional das feridas cutâneas, resultando na busca pela utilização de produtos naturais 
para o tratamento de várias enfermidades. Esses fatos têm impulsionado a utilização de novas substâncias 
ativas com base no conhecimento popular (Ribeiro et. al.,2013). Stryphnodendron spp. popularmente co-
nhecida como “barbatimão”,   a árvore nativa brasileira mais utilizada para tratar feridas e infecções (Souza-
Moreira et. al.,2018). Sabe-se ainda que a análise de estudos publicados demonstra que os polifenóis do 
chá verde têm propriedades anti-inflamatórias, anticarcinogênicas associadas com as propriedades antioxi-
dantes de seus polifenóis. O resultado dos vários estudos sugere que ambos têm um potencial anti-
inflamatório que pode ser explorado contra uma variedade de doenças da pele.  (Katiyar et. al.2000).  

 

RELATO DE CASO 
No dia 06 maio de 2018, na propriedade Fazenda Palmeiras, localizada no município de Itajobi – SP, o ani-
mal Painther (equino, 5 anos) foi encontrado com um ferimento na região dorsal do metatarso esquerdo. O 
ferimento, causado por arame liso, envolveu pele, musculatura, tendão e tecido ósseo da região acometida, 
levando o animal a não apoiar o membro no chão. Iniciou-se o tratamento realizando a antissepsia do feri-
mento com clorexidine, lavagem do ferimento com chá de barbatimão, aplicação de pomada de ricinus com 
açúcar para debridamento da ferida, bandagem de algodão, pomada Hipoglós

®
 e filme de PVC e repelente 

diariamente. Por via parenteral foram administrados Agrosil 5 Mega BID (30 dias), Flunixin Meglumine BID 
e omeprazol 2g em jejum. Após duas semanas de tratamento, a ferida começou a apresentar muita umida-
de. Sabendo-se das propriedades adstringentes e anti-inflamatórias do chá verde, associou-se lavagem 
com chá verde por 8 dias e obteve-se a redução da umidade do ferimento. Após 72 dias de tratamento, a 
ferida apresentava com o processo de cicatrização avançado, porém surgiu um tecido de granulação exube-
rante, comum em equinos. Para redução da granulação, foi feita a aplicação de sulfato de cobre na superfí-
cie da ferida e pomada Hipoglós nas bordas do ferimento para estimular a re-epitelização. Ocorrida a cica-
trização completa da ferida, foram iniciados exercícios de fisioterapia para a recuperação dos movimentos 
do animal. Até o presente, o animal tem apresentado locomoção normal, poupando o membro lesionado 
apenas ao andar para trás. Tal projeto foi aprovado pelo CEUA 01/2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A total recuperação do animal demonstra que as terapias alternativas são uma boa opção para serem utili-
zadas como coadjuvantes do tratamento de diversas afecções, como as feridas cutâneas em membros de 
equinos. Ainda, a utilização de chá verde, já demonstrada em outras espécies para redução de umidade 
cutânea, apresentou o mesmo efeito na espécie equina, sugerindo que novos estudos envolvendo a espé-
cie devem ser considerados.  
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RESUMO 
A obstrução uretral em felinos é uma afecção urológica emergencial na clínica de felinos, sendo considerada uma mani-
festação comum e potencialmente fatal da doença do trato inferior dos felinos (DTUIF). Os felinos obstruídos possuem 
um processo inflamatório das vias urinárias que é acompanhado da presença de minerais (cristais e/ou cálculos). A 
obstrução uretral resulta em um quadro de não emissão da urina podendo este levar o animal a óbito. 
 
PALAVRA-CHAVE: Obstrução uretral, Doença do trato urinário inferior felino (DTUIF), felinos 

 

INTRODUÇÃO 
As afecções urogenitais estão limitadas principalmente aos animais com insuficiência renal crônica ou uroli-
tíase, esta última, afeta, predominantemente, o trato urinário inferior. Entre as diversas manifestações, as 
consequências da obstrução uretral e da uremia, recebem as maiores atenções, podendo levar o paciente 
ao óbito (Westropp et al., 2005). Os sinais clínicos de gatos obstruídos dependem da duração da doença e 
do grau da obstrução. De um modo geral, o gato demonstra várias tentativas para urinar com emissão de 
pouca urina em diversos locais (polaquiúria) e com coloração avermelhada (hematúria), o felino permanece 
em posição de micção por um longo período, não emitindo a urina (Forrester, 2004). A despeito do desfecho 
potencialmente catastrófico da obstrução uretral, as consequências bioquímicas deste distúrbio são poten-
cialmente reversíveis, desde que sejam adotadas terapia parenteral sintomática e auxiliar (Westropp et al., 
2005). 

 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os gatos são naturalmente predispostos à formação de urólitos em razão da forte concentração de sua 
urina. Essa concentração deve-se, em grande parte, a baixa ingestão de água. Isso, devido aos felinos pos-
suírem origem desértica, e adaptaram-se a consumir pouco líquido. Tais animais formam um pequeno vo-
lume urinário diário, urinando, em média uma vez por dia. Os machos são mais propensos a apresentarem 
a forma obstrutiva, devido à disposição anatômica da uretra longa e estreita. O diagnóstico pode ser obtido 
através do histórico clínico e exame físico do paciente, com o auxílio de métodos de diagnóstico por imagem 
(exames radiográficos e ultrassonográficos). Os exames laboratoriais constituem uma importante ferramenta 
para designar a evolução da afecção, e o prognóstico do paciente.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tratamento da obstrução uretral trata-se de uma emergência, devido ao risco de o paciente evoluir ao 
óbito. Baseia-se no alívio da obstrução, correção dos efeitos sistêmicos da uremia e na prevenção de sua 
recidiva (Lane, 2009). Os objetivos terapêuticos adicionais são os de corrigir a hipercalemia, o desequilíbrio 
de ácido/base, a desidratação e a uremia com uma terapia apropriada de líquidos (Markwell et al.,1999). O 
procedimento cirúrgico é indicado quando os protocolos médicos clínicos são ineficazes, para alivio da obs-
trução, principalmente quando em associação com infecção urinária periódica, quando o paciente não res-
ponde a terapia de dissolução do urólito ou quando urólito não for de possível dissolução (Osborne, 2004). 
Além de realizar monitoramento dos animais com histórico de urólitos, buscando a presença de cristalúria, 
após a apresentação do quadro, de uma forma semanal, atingindo gradualmente o acompanhamento até o 
intervalo de três meses, como medida preventiva às recidivas. 
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RESUMO 
A dexmedetomidina é um fármaco consideravelmente novo no mercado, entretanto seu uso e seus benefícios já são 
bastante conhecidos. Inicialmente utilizado na medicina humana, hoje é uma droga amplamente util izada na medicina 
veterinária, como medicação pré-anestésica, que promove sedação e analgesia. O objetivo do presente trabalho é 
abordar os efeitos da dexmedetomidina em diversos sistemas orgânicos, sua interação medicamentosa com outros 
fármacos e seu antagonismo. 
 
PALAVRA-CHAVE: Dexmedetomidina, Anestesiologia, Agonista α2-adrenérgico, Sedativo 

 

 

INTRODUÇÃO 
A anestesiologia é uma área que tem crescente expansão na medicina veterinária, visto que cada vez mais 
os profissionais abordam a importância e os benefícios de se fazer qualquer procedimento na presença de 
um anestesiologista. Entre os diversos fármacos que atuam como medicamentos pré-anestésicos, tanto na 
sedação quanto na analgesia, o agonista α2-adrenérgico Dexmedetomidina se destaca por sua eficácia. 
Inicialmente, os agonistas α2-adrenérgicos foram utilizados como descongestionantes nasais, e posterior-
mente como anti-hipertensivos. Após estudos, suas aplicações terapêuticas expandiram-se a fim de promo-
ver efeitos simpatolíticos, sedativos, hipnóticos, analgésicos, miorrelaxantes e ansiolíticos (KAMIBAYASHI; 
MAZE., 2000; CORTOPASSI; FANTONI, 2002). 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui artigos originais e artigos de revisão. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O mecanismo de ação da Dexmedetomidina ocorre a partir da redução da liberação de norepinefrina, tanto 
central quanto periférica, associada à redução em até 90%, das demais catecolaminas circulantes, gerando 
depressão do sistema nervoso central, especificamente na região lócus coeruleus, onde os efeitos são con-
trolados por receptores α-2A. Nesses receptores, ocorre acoplamento e ativação das proteínas G, que en-
tão agem diretamente nos canais iônicos de potássio, aumentando a condutância e assim, gerando hiperpo-
larização celular. A dexmedetomidina apresenta alta afinidade por proteínas plasmáticas, e é metabolizada 
pelo fígado, onde conjuga-se com o ácido glicurônico e então torna-se apta a ser excretada pelos rins. Após 
10 horas da administração inicial, feita por via intravenosa, não há mais vestígios do fármaco circulante que 
apresenta, em humanos, tempo de meia vida da dexmedetomidina de aproximadamente 2,3 horas (Mantz J, 
1999). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A dexmedetomidina   um agonista α2-adrenérgico, que inicialmente foi utilizado na medicina humana, e 
então, após diversos estudos, seu uso foi expandido para a medicina veterinária. É utilizado como sedativo 
ou como anestésico em associação com outros fármacos, apresentando ação rápida e eficácia. Possui an-
tagonista com alta especificidade para os receptores adrenérgicos, com tempo de meia vida que se iguala 
ao da dexmedetomidina, garantindo assim, a não remissão dos efeitos do mesmo, a não ser que sua con-
centração no organismo seja aumentada. 
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RESUMO 
Doença infecciosa aguda e fatal, de caráter zoonótico, acomete homens e animais de diversas espécies. O vírus instala-
se no sistema nervoso central e se reproduz nas glândulas salivares por onde ocorre sua eliminação. A forma de contá-
gio é pela saliva, mordidas, arranhaduras ou lambeduras de animais acometidos. Os sintomas evoluem rapidamente 
após a infecção, sendo característicos a febre, ansiedade, irritação, delírios, paralisia das extremidades, mudanças de 
comportamento e salivação. O tratamento da raiva é ineficaz, e recomenda-se como profilaxia a vacinação anual, prin-
cipalmente em áreas endêmicas. 
 
PALAVRA-CHAVE: Raiva, zoonose, vacina. 

 

INTRODUÇÃO 
Também conhecida como encefalite rábica ou hidrofobia, é uma enfermidade zoonótica que está presente 
há anos, porém somente em 1885 que foi desenvolvido o protocolo pós exposição, pelo cientista francês 
Louis Pasteur. Evolui-se rapidamente e leva ao óbito em quase 100% dos casos. Atinge todos os mamíferos 
e é causada pelo vírus do gênero Lyssavirus da família Rhabdoviridade e caracteriza-se por sintomatologia 
nervosa (CORRÊA & CORRÊA, 1992).  
Após a transmissão e uma vez instalado o vírus no organismo, o tratamento é ineficaz e se baseia em su-
porte e alivio do desconforto, até que o animal venha a óbito, sendo portanto, recomendado como método 
profilático a vacina anual dos animais (TAKAOKA, 2006). Em alguns países da América Latina, como o Bra-
sil, ainda são considerados como áreas endêmicas, tendo variações em determinadas regiões. 

 

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
De caráter zoonótico, a raiva possui como reservatório os mamíferos, que também são os responsáveis por 
sua disseminação (FUNASA, 2002). Após sua transmissão, os sinais evoluem-se rapidamente, levando o 
óbito em todos os pacientes (CORRÊA & CORRÊA, 1992). Uma vez que trata-se de uma enfermidade letal 
e sem tratamento, recomenda-se a profilaxia (TAKAOKA, 2006). 
A vacinação anual antirrábica faz parte do Calendário obrigatório de cães, gatos, bovinos e equinos e tem 
como objetivo romper o ciclo natural do animal hospedeiro do vírus. Além de minimizar os casos em ani-
mais, também diminui a incidência em humanos (PRADO, 2009), sendo assim, faz-se necessário pelos 
governantes, a utilização de campanhas visando conscientizar a população rural e urbana do risco da pre-
sente doença, bem como a importância da vacinação (PRADO, 2009). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A raiva é uma importante zoonose, com distribuição em quase todo o mundo, embora não se tenha um índi-
ce anual elevado de novos casos, trata-se de uma enfermidade fatal, e mesmo após décadas dos primeiros 
registros, não foi desenvolvido um tratamento eficaz para os animais acometidos. 
É de extrema importância a conscientização da população, visto que muitos não dão a devida atenção e 
manuseiam animais de rua sem o devido cuidado, assim como parte da população rural, que tem como o 
hábito a matança de morcegos, que de acordo com a literatura, são os principais disseminadores da raiva 
no ambiente rural. 
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RESUMO 
O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia de natureza contagiosa, o qual sua transmissão é pelo contato 
sexual. O TVT é cosmopolita, tendo menor incidência em países mais desenvolvidos, ocorre com maior frequência em 
regiões de clima tropical e subtropical, como o Brasil. A etiopatogenia ainda não é muito bem definida. Os sinais clínicos 
são comuns após três semanas da implantação celular, o proprietário ou o clínico pode notar a presença de neoplasia 
junto a genitália, o aspecto será semelhante a uma couve-flor, muitas vezes apresenta-se friável e serosanguinolento. O 
diagnóstico é baseado nos achados clínicos, como também exame de citologia e histopatológico. O tumor pode ter 
regressão espontânea, porém é aconselhável o tratamento, sendo o sulfato de vincristina o mais indicado, porém alguns 
animais podem apresentar resistência a esse tratamento, necessitando de associação com outros tipos de fármaco.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Tumor Venéreo Transmissível, Neoplasia, Cão, Vincristina. 

 

INTRODUÇÃO 
O TVT é conhecido primeiramente como linfossarcoma de Sticker, devido ao pesquisador Sticker que con-
seguiu classificá-lo pela primeira vez. O tumor venéreo transmissível é classificado como um tumor de célu-
las redondas transmitido de forma natural devido a sua característica contagiosa. Nos cães é uma das neo-
plasias mais comuns, podendo atingir tanto machos quanto fêmeas. O ato sexual da espécie canina é des-
crito por ser longo, isso facilita o transplante de células tumorais de um animal para outro. Normalmente a 
localização tumoral é na genitália, porém acometimento extragenital pode ocorrer, sendo em boca, nariz e 
olhos os lugares mais comuns do TVT extragenital.  
 

METODOLOGIA 
A metodologia foi realizada através de pesquisa bibliográfica que inclui artigos originais, artigos de revisão, 
relato de casa e livros.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O sistema imunológico é quem rege a progressão, inibição do crescimento tumoral e o surgimento de me-
tástase. A sintomatologia do TVT pode ser dividida em tres etapas: crescimento, progressão e regressão 
(SÁ et al, 2016). As chances de metástases por esse tumor são baixas, ocorrendo em apenas 5% dos ca-
sos. Para desenvolver metátase nas femeas o TVT tem que atingir os linfonodos inguinais, já nos machos é 
necessário atingir os linfonodos inguinais e superiores lombares (SANTOS et al, 2005). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o TVT é uma neoplasia de caráter benigno, transmissível que acomete machos e fêmeas, 
principalmente animais errantes de regiões de climas tropicas. É uma afecção muito comum na clínica mé-
dica de pequenos animais, acometendo principalmente animais imunossuprimidos. É possível a ocorrência 
da regressão espontânea, porém o tratamento médico é indicado. 
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RESUMO 
A dexmedetomidina é um fármaco consideravelmente novo no mercado, entretanto seu uso e seus benefícios já são 
bastante conhecidos. Inicialmente utilizado na medicina humana, hoje é uma droga amplamente utilizada na medicina 
veterinária, como medicação pré-anestésica, que promove sedação e analgesia. O objetivo do presente trabalho é 
abordar os efeitos da dexmedetomidina em diversos sistemas orgânicos, sua interação medicamentosa com outros 
fármacos e seu antagonismo. 
 
PALAVRA-CHAVE: Dexmedetomidina, Anestesiologia, Agonista α2-adrenérgico, Sedativo 

 

INTRODUÇÃO 
A anestesiologia é uma área que tem crescente expansão na medicina veterinária, visto que cada vez mais 
os profissionais abordam a importância e os benefícios de se fazer qualquer procedimento na presença de 
um anestesiologista. Entre os diversos fármacos que atuam como medicamentos pré-anestésicos, tanto na 
sedação quanto na analgesia, o agonista α2-adrenérgico Dexmedetomidina se destaca por sua eficácia. 
Inicialmente, os agonistas α2-adrenérgicos foram utilizados como descongestionantes nasais, e posterior-
mente como anti-hipertensivos. Após estudos, suas aplicações terapêuticas expandiram-se a fim de promo-
ver efeitos simpatolíticos, sedativos, hipnóticos, analgésicos, miorrelaxantes e ansiolíticos (KAMIBAYASHI; 
MAZE., 2000; CORTOPASSI; FANTONI, 2002). 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa bibliográfica inclui artigos originais e artigos de revisão. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O mecanismo de ação da Dexmedetomidina ocorre a partir da redução da liberação de norepinefrina, tanto 
central quanto periférica, associada à redução em até 90%, das demais catecolaminas circulantes, gerando 
depressão do sistema nervoso central, especificamente na região lócus coeruleus, onde os efeitos são con-
trolados por receptores α-2A. Nesses receptores, ocorre acoplamento e ativação das proteínas G, que en-
tão agem diretamente nos canais iônicos de potássio, aumentando a condutância e assim, gerando hiperpo-
larização celular. A dexmedetomidina apresenta alta afinidade por proteínas plasmáticas, e é metabolizada 
pelo fígado, onde conjuga-se com o ácido glicurônico e então torna-se apta a ser excretada pelos rins. Após 
10 horas da administração inicial, feita por via intravenosa, não há mais vestígios do fármaco circulante que 
apresenta, em humanos, tempo de meia vida da dexmedetomidina de aproximadamente 2,3 horas (Mantz J, 
1999). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dexmedetomidina   um agonista α2-adrenérgico, que inicialmente foi utilizado na medicina humana, e 
então, após diversos estudos, seu uso foi expandido para a medicina veterinária. É utilizado como sedativo 
ou como anestésico em associação com outros fármacos, apresentando ação rápida e eficácia. Possui an-
tagonista com alta especificidade para os receptores adrenérgicos, com tempo de meia vida que se iguala 
ao da dexmedetomidina, garantindo assim, a não remissão dos efeitos do mesmo, a não ser que sua con-
centração no organismo seja aumentada. 
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RESUMO 
A raiva é uma doença infecciosa aguda, causada pelo vírus pertentencente a família Rhabdoviridae e ao gênero Lyssa-

virus, sendo que essa enfermidade pode acometer todos os mamíferos levando a danosno sistema nervoso central. É 

uma zoonose de distribuição mundial, de importância a saúde pública e normalmente o prognóstico da doença é fatal 

em 100% dos casos.  Devido às inúmeras formas dedisseminação do vírus da raiva e o pouco conhecimento sobre a 

transmissão da raiva por morcegos não hematófagos, buscou-se por meio desse trabalho, um levantamento utilizando 

um questionário onlinepara saber o nível de conhecimento de granduandos em Medicina Veterinária sobre a transmis-

são dessa doença infectocontagiosa por meio de morcegos não hematófagos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Hidrofobia, inquérito, vírus, zoonose. 
 

INTRODUÇÃO 
A raiva é uma doença infectocontagiosa estudada desde os tempos remotos que atinge principalmente 
mamíferos selvagens e domésticos. É uma patologia que tem por agente etiológico o vírus do gênero Lys-
savirus e a família Rhabdoviridae sendo que o agente etiológico leva a danos no sistema nervoso central 
(SNC) dos animais acometidos pela doença. A transmissão do vírus é dividida em quatro ciclos epidemioló-
gicos, sendo elas: ciclo rural, ciclo urbano, ciclo aéreo e ciclo silvestre (LIMA e GAGLIANI, 2014). O contato 
dos morcegos com os animais tanto de estimação como os de produção e os seres humanos tem se torna-
do cada vez mais estreito, gerando maiores riscos de acidentes. A transmissão da raiva por morcegos não 
hematófagos acontece de forma acidental sendo que essa transmissão pode ser de forma indireta ou direta 
a seres humanos e animais(ALMEIDA et al, 2015).  
 

METODOLOGIA 
Foi realizada a aplicação de questionário online, disponibilizado por meio do aplicativo de gerenciamento de 
pesquisa Google Formulários, onde os participantes puderam ter o acesso através de link disponibilizado 
em redes sociais. O público – alvo dessa pesquisa foram graduandos em Medicina Veterinária de diversos 
períodos e de faculdades tanto públicas como privadas distribuídas pelo Brasil. Tal questionário teve o intui-
to debuscar o nível de conhecimento sobre a transmissão da raiva por morcegos não hematófagos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O questionário online que foi respondido por 105 alunos de todos os Estados do Brasil, era composto por 13 
perguntas e buscava obter informações sobre o perfil do estudante de medicina veterinária, o contato des-
ses alunos com a vacina da raiva humana e animal e como foco no conhecimento sobre a transmissão da 
raiva por morcegos não hematófagos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que a maneira como ocorre a transmissão da raiva por morcegos não hematófagosainda precisa 
ser melhor aprofundada para os alunos de Medicina Veterinária, em vista que 26,9% dos estudantes não 
tinham o conhecimento dessa informação. Além dessa informação pode-se observar que46,5% dos estu-
dantes não sabem como ocorre a transmiçãoda raiva por morcegos não hematófagos para os seres huma-
nos. Em suma, é necessário uma maior divulgação dessa informação aos graduandos de Medicina Veteri-
nária, para que os mesmos possamdisseminá-lade forma correta e acertiva a sociedade. 
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RESUMO 
As cadelas são animais multíparos de gestação curta que produzem, em geral, proles numerosas que podem atingir a 
maturidade sexual a partir de seis meses de idade. A principal maneira de conseguir o controle populacional desta es-
pécie é a esterilização cirúrgica. As drogas anticonceptivas como as injetáveis, para prevenir ou retardar o cio ou estro e 
não permitir uma fertilidade futura, foram muito utilizadas na década de 80 e no início de 90 e continuam até os dias de 
hoje. 
 
PALAVRAS CHAVE: Aborto, anticoncepção, neoplasia, piometra. 

 

INTRODUÇÃO 
Devido à alta prolificidade, segundo RENDI (2010) Apud Souza Júnior et al., 2018) é comum os tutores fa-
zerem o uso de métodos contraceptivos, injetáveis e oral no qual se torna preocupante na saúde dessas 
fêmeas pois os inibidores são compostos a base de hormônios que agem como inibidores de estro, poden-
do causar doenças reprodutivas nos animais. O controle populacional de cães e gatos e consequentemente 
das zoonoses devem ser contemplados nas políticas públicas e trata-se, também, de uma medida de con-
trole de zoonoses. Dessa forma, na superpopulação de cães e gatos, as medidas de controle sobre a re-
produção desses animais devem receber especial atenção e a esterilização cirúrgica constitui a principal 
medida. No entanto, segundo Cathey; Memon (2010) Apud Honório et al. (2017), por ser um método que 
requer anestesia, equipamentos cirúrgicos, instalação adequada, e a presença de um médico veterinário, 
muitas pessoas consideram ser um procedimento oneroso, invasivo e doloroso. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os tumores em cadelas são ocasionados por neoplasias mamárias em metade dos casos. Esse desenvol-
vimento neoplásico é, em sua maioria, por fatores hormonais. Os hormônios esteroides sexuais, principal-
mente o estrógeno, desempenham papel principal no desenvolvimento dos tumores mamários em mamífe-
ros (FONSECA, 2006 Apud Souza Júnior et al., 2018).Em suas pesquisas, Honório et al. (2017), verificaram 
que a falta de castração ocasionou piometra em 30,1% dos animais devido ao uso de anticoncepcionais, 
27,4% apresentaram sinais de aborto com confirmação, na ultrassonografia, de morte fetal. Nestas, havia o 
relato da aplicação do anticoncepcional, alegando os tutores que desconheciam que as mesmas estavam 
gestantes 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Anemia Infecciosa Equina é uma enfermidade de grande importância para a equideocultura, visto que, 
pode acarretar sérios problemas econômicos. Trata-se de uma doença incurável que, devido a facilidade de 
sua disseminação entre os equídeos, é de notificação compulsória ao MAPA, através do órgão Municipal de 
Saúde, que acompanha o processo de eutanásia do animal e descarte da carcaça.  
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RESUMO 
A AIE é uma enfermidade viral que acomete somente equídeos, causada pelo Vírus da Anemia Infecciosa Equina 
(VAIE). Possui distribuição mundial, porém é mais comum sua incidência nos trópicos, onde a temperatura favorece a 
disseminação de insetos tabanídeos, que são responsáveis por grande porcentagem da transmissão da doença. A 
transmissão também pode ocorrer através do compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas e utensílios como 
esporas, freios, selas e outros. A doença possui um curso clínico que pode ser agudo, crônico e subclínico. O intervalo 
dos ciclos da doença é irregular podendo ser de semanas a meses. A Instrução Normativa 45 de 15/06/2004, do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), determina normas para diagnóstico, ações de profilaxia e con-
trole, erradicação dos focos e controle de trânsito dos animais no Brasil. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Anemia Infecciosa Equina, Febre-do-Pântano, Imunodifusão em Gel de Ágar. 
 

INTRODUÇÃO 
O agente etiológico da AIE é o Vírus da Anemia Infecciosa Equina (VAIE), pertencente à família Retroviridae 
(RODRIGUES, 2019). Os equídeos são os únicos animais susceptíveis ao VAIE e, após infectados, se tor-
nam portadores por toda a vida (BUENO, 2019). Não há cura para a doença sendo o principal método de 
controle, a eutanásia dos animais soropositivos. No Brasil, a região do Pantanal é endêmica para a doença 
e somente nessas áreas a eutanásia não é obrigatória (MALOSSI, 2019). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O vírus da AIE é transmitido por insetos hematófagos e também através do compartilhamento de agulhas e 
seringas contaminadas e utensílios dos cavalos: esporas, freios, selas entre outros (MALOSSI, 2019). A 
fase aguda da doença, pode ocorrer de 7 a 30 dias pós-infecção. O animal apresenta febre, trombocitope-
nia, letargia e inapetência. Em casos mais graves, o animal pode apresentar petéquias, anemia hemolítica e 
epistaxe (BUENO, 2019). Na fase crônica, ocorre febre com variação de intervalos, acompanhados de de-
pressão, emagrecimento progressivo, edema de membros inferiores e anemia. Nessa fase, ocorrem ciclos 
recorrentes de viremia, associados à febre, anorexia, letargia, diarreia, edema, hemorragias, glomerulonefri-
tes, trombocitopenia e leucopenia (COSTA, 2018). Na fase subclínica, os animais são inicialmente portado-
res e não apresentam manifestações clínicas aparentes. De acordo com a IN Nº 52, de 26/11/2018 (BRA-
SIL, 2018), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o diagnóstico da doença deve 
ser obtido através das técnicas de Imunodifusão em Gel de Agar (IDGA) e ensaio imunoenzimático (ELISA -
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), além da , a eutanásia de animais portadores e a notificação com-
pulsória da doença ao órgão competente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Anemia Infecciosa Equina é uma enfermidade de grande importância para a equideocultura, visto que, 
pode acarretar sérios problemas econômicos. Trata-se de uma doença incurável que, devido a facilidade de 
sua disseminação entre os equídeos, é de notificação compulsória ao MAPA, através do órgão Municipal de 
Saúde, que acompanha o processo de eutanásia do animal e descarte da carcaça.  
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RESUMO 
Dentre diversos distúrbios urinários dos felinos citam-se dois tipos de cistite: a bacteriana e a idiopática. Na cistite bacte-
riana é possível encontrar presença de bactérias na urina, porém raramente no trato urinário. Na cistite idiopática não é 
possível encontrar bactérias na urina, mas os felinos apresentam sinais de infecção urinária. Faz-se necessário aumen-
tar a quantidade de líquido ingerido e controlar a infecção, no caso da cistite bacteriana. 
 
PALAVRAS CHAVE: Hematúria, polaquiúria, infecção urinária. 
 

INTRODUÇÃO 
Os felinos são frequentemente acometidos por distúrbios urinários, são inúmeros os fatores capazes de 
desencadeá-los, dentre eles a baixa ingestão hídrica, consumo de alimento seco, estresse, predisposição 
racial,manejo da liteira (ROSA, 2010). As cistites são as mais frequentes, sendo a idiopática mais comum do 
que a bacteriana (MAZZOTTI; ROZA, 2016). O tratamento consiste em reduzir ou eliminar os sinais clínicos, 
controlar a infecção, por meio de antibióticos, no caso de cistite bacteriana, e adotar um adequado manejo 
ambiental (ELLIOTT; GRAUER, 2014). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa bibliográfica incluiu artigos originais, artigos de revisão e livros físicos e on-line. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A cistite idiopática é considerada a principal afecção do sistema urinário dos felinos, diante deste distúrbio, 
os animais apresentam dor, dificuldade de urinar, pode haver presença de sangue na urina, vocalização no 
ato da micção, porém a causa não é elucidada. A cistite idiopática pode ser aguda ou crônica. Na fase agu-
da há regressão dos sinais em alguns dias com ou sem tratamento, enquanto que na fase crônica, há per-
sistência e recidiva dos sinais (MAZZOTTI; ROZA, 2016). Acredita-se que, os animais que passam por fato-
res estressantes podem estimular o sistema nervoso simpático, e desencadear resposta adrenocortical insu-
ficiente, resultando em inflamação neurogênica vesical (LANDIM, 2019), com isso a eficácia da camada 
protetora de glicosaminoglicanos é perdida, e a urina em contato direto com a vesícula, resulta em injúrias e 
dor (FONTE, 2010). A cistite bacteriana é menos recorrente nos felinos, ocorre devido à presença de bacté-
rias na urina. É diagnosticada a partir da urocultura e identificação das bactérias na urina, sendo a Escheri-
chia coli a mais comumente encontrada (SOZINHO, 2019). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As cistites em felinos são recorrentes e muitas vezes os sinais são inespecíficos, portanto, tais distúrbios 
urinários devem ser levados em consideração com a finalidade de instituir o melhor tratamento. É de res-
ponsabilidade do Médico Veterinário instruir os tutores quanto ao manejo ambiental, a alimentação, o estilo 
de vida do felino, e os possíveis sinais que o animal apresenta quando há presença de doença urinária, e 
desta forma, buscar ajuda profissional. 
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RESUMO 
As cadelas são animais multíparos de gestação curta que produzem, em geral, proles numerosas que podem atingir a 
maturidade sexual a partir de seis meses de idade. A principal maneira de conseguir o controle populacional desta es-
pécie é a esterilização cirúrgica. As drogas anticonceptivas como as injetáveis, para prevenir ou retardar o cio ou estro e 
não permitir uma fertilidade futura, foram muito utilizadas na década de 80 e no início de 90 e continuam até os dias de 
hoje. 
 
PALAVRAS CHAVE: Aborto, anticoncepção, neoplasia, piometra. 

 

INTRODUÇÃO 
Devido à alta prolificidade, segundo RENDI (2010) Apud Souza Júnior et al., 2018) é comum os tutores fa-
zerem o uso de métodos contraceptivos, injetáveis e oral no qual se torna preocupante na saúde dessas 
fêmeas pois os inibidores são compostos a base de hormônios que agem como inibidores de estro, poden-
do causar doenças reprodutivas nos animais. O controle populacional de cães e gatos e consequentemente 
das zoonoses devem ser contemplados nas políticas públicas e trata-se, também, de uma medida de con-
trole de zoonoses. Dessa forma, na superpopulação de cães e gatos, as medidas de controle sobre a re-
produção desses animais devem receber especial atenção e a esterilização cirúrgica constitui a principal 
medida. No entanto, segundo Cathey; Memon (2010) Apud Honório et al. (2017), por ser um método que 
requer anestesia, equipamentos cirúrgicos, instalação adequada, e a presença de um médico veterinário, 
muitas pessoas consideram ser um procedimento oneroso, invasivo e doloroso. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão bibliográfica por meio do uso de artigo online, impressos, livros físicos e digitais. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os tumores em cadelas são ocasionados por neoplasias mamárias em metade dos casos. Esse desenvol-
vimento neoplásico é, em sua maioria, por fatores hormonais. Os hormônios esteroides sexuais, principal-
mente o estrógeno, desempenham papel principal no desenvolvimento dos tumores mamários em mamífe-
ros (FONSECA, 2006 Apud Souza Júnior et al., 2018). 
Em suas pesquisas, Honório et al. (2017), verificaram que a falta de castração ocasionou piometra em 
30,1% dos animais devido ao uso de anticoncepcionais, 27,4% apresentaram sinais de aborto com confir-
mação, na ultrassonografia, de morte fetal. Nestas, havia o relato da aplicação do anticoncepcional, alegan-
do os tutores que desconheciam que as mesmas estavam gestantes 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o uso de anticoncepcionais em cadelas traz diversos malefícios, evidenciando casos de 
piometra e tendo relação com casos de neoplasia mamária e aborto. 
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RESUMO 
O mormo é uma doença infectocontagiosa, causada pela bactéria Burkholderia mallei, pode ser transmitida pela via oral, 
respiratória ou cutânea. Hipertermia, tosse e corrimento nasal são os sinais clínicos mais comuns. Por não haver trata-
mento eficaz contra mormo, é indicada a eutanásia de animais que obtiveram resultado positivo, pois mesmo que o 
animal sobreviva, ele será portador da doença, tornando fonte de infecção para animais sadios. Representa grande 

importância para saúde pública pelo potencial da bactéria em ser utilizada como arma biológica em bioterrorismo. O 
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sobre a etiologia, patogenia, métodos de diagnósticos e meios de 

controle e prevenção do mormo. 
 
Palavras-Chave: Burkholderia mallei, equídeos, letal. 

 

INTRODUÇÃO 
O mormo é uma doença que acomete principalmente equídeos, sendo o homem considerado hospedeiro 
acidental. A disseminação da bactéria ocorre principalmente por secreções oral e nasal que contaminam 
cochos, bebedouros e forragens, a infecção por inalação é incomum e raramente ocorre infecção por conta-
to direto de utensílios contaminados em ferimentos. Os animais estão susceptíveis independentemente da 

idade, porém animais idosos são os mais acometidos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) recomenda a eutanásia dos animais positivo devido o tratamento ser proibido. Como não há 
vacinas, a melhor forma de prevenção é a eliminação dos animais positivos, controle rigoroso de trânsito 
animal com testes sorológicos negativos e interdição de propriedades com suspeita ou confirmação de 
casos de mormo (SAID; JUNIOR; DOMINGUES, 2016). 
 

METODOLOGIA 
A revisão bibliográfica foi baseada em outros artigos de revisão e artigos científicos, sites oficiais do Conse-

lho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) e do MAPA. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÕES 
O animal se infecta por via oral após ingerir alimento ou água contaminada com a Burkholderia mallei, após 
a ingestão a bactéria irá penetrar pela mucosa intestinal atingindo a corrente sanguínea e se disseminando 
pelo corpo. Nesta etapa, o animal poderá apresentar sintomas não relacionados ao mormo como hipertermia, 
caquexia e apatia. Após atingir os pulmões, sinais respiratórios como pneumonia piogranulomatosa, dis-
pneia, secreção mucopurulenta com estrias de sangue começam a surgir. No surgimento de nódulos rígidos 
nos vasos linfáticos, similar a um colar de pérolas é denominada forma cutâneo-linfática. O sistema imune 
do animal tenta reagir a infecção, porém é incapaz de eliminar a bactéria. No final da doença, o animal 

apresenta broncopneumonia levando a morte do animal por anóxia (FALCÃO; SILVA; MOTA, 2019).O diag-
nóstico é feito através de exames laboratoriais, sendo a prova Western Blotting o exame confirmatório. O 
tratamento não é recomendado (CRMV, 2019). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O mormo é uma doença altamente letal, portanto o monitoramento e controle rigoroso do transito animal é 
importante para evitar sua disseminação. Sua epidemiologia está ligada principalmente ao manejo, sendo 
abrigos coletivos, com cochos e bebedouros compartilhados os principais focos de disseminação da bacté-
ria. A profilaxia e controle do mormo se baseiam na interdição de propriedades com casos suspeitos ou 
confirmados, eutanásia dos animais positivos e incineração de suas carcaças. 
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RESUMO 
A imunodeficiência viral felina é uma doença comum na clínica medica de pequenos animais, esta não possui cura e até 
o momento não há vacinas que comprovam eficácia de 100%. Ela pode se dividir em 3 fases, sendo elas aguda, crônica 
e terminal, muitas vezes assintomática passa despercebida pelo tutor. Atualmente já existem vários exames para diag-
nóstico, sendo o mais comum o teste sorológico, conhecido como “teste rápido”. O tratamento   apenas paliativo, visan-
do melhorar a qualidade de vida do animal e a prorrogar. Sua transmissão se dá por meio da saliva e, ocorre notoria-
mente em gatos que possuem acesso livre a rua. Estes, territorialistas, brigam entre si, e por meio de arranhaduras e 
mordeduras contraem para si o vírus. Embora seja do mesmo gênero do HIV humano, este não causa prejuízos a saú-
de pública, visto que não é uma zoonose. 
 

PALAVRAS CHAVE:Imunodeficiência Viral Felina, Vírus da Imunodeficiência Viral Felina, Felinos, Imunossupressão 

 

INTRODUÇÃO 
A Imunodeficiência Viral Felina, ou como   conhecida popularmente, “AI S felina”   uma doença infecciosa 
que foi isolada na década de 80 pela primeira vez por pesquisadores em um gatil na Califórnia, mas segun-
do estudos, esse vírus já circulava entre os felinos por mais tempo (GONÇALVES, 2019).Esta é uma doen-
ça que acomete o sistema imunológico, deixando-o susceptível a outras patologias, que em gatos saudá-
veis não causaria danos tão graves quanto aos que possuem a FIV em seu sistema.O objetivo deste traba-
lho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre FIV, abordando os aspectos gerais dos vírus e da doença em 
si, assim como formas de transmissão, identificação de sinais clínicos, os métodos de  prevenção e trata-
mento disponíveis e métodos de diagnóstico 
 

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

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A prevalência varia entre os locais, e depende também de alguns fatores de risco como a condição de vida 
do animal em questão, pois, em gatos de companhia a doença varia de 4% a 12% (Carvalho et al., 2019). A 
FIV tem como principal via de transmissão, a inoculação do próprio vírus ou células infectadas por ele, ou 
seja, através da saliva dos gatos, sendo então, mordeduras e lambeduras destes infectados (Carvalho et  
al., 2019). Os sintomas incluem febre, diarreia, lesões na cavidade oral, anemia, bem como infecções se-
cundárias envolvendo os tratos respiratório, urinário e pele. Esta doença não tem cura, mas até o presente 
momento é possível tratar as infecções secundárias visando dar qualidade de vida ao animal portador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Podemos concluir que a adoção de gatos vem crescendo muito, junto a isso, a preocupação com as doen-
ças. A FIV é uma das doenças mais comuns da rotina de clínica, e é uma patologia que apresenta cura, 
portanto, a associação de manejo adequado, boa alimentação e restrição de acessoà rua, é possível au-
mentar a qualidade de vida dos felinos soropositivos. 
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RESUMO 
O presente trabalho trata da Pecuária integrada e sustentável no sentido da influência desta na qualidade da carne 
bovina. Para o desenvolvimento deste, a metodologia foi bibliográfica, com buscas em produções científicas dos últimos 
10 anos em relação ao assunto em trato. Há mais de século, o país saiu de um sistema de produção pecuário antiquado 
para um sistema de produção que o colocou como o maior exportador de carne bovina do mundo. Além da salvaguarda 
de uma mercadoria distinta no mercado, a pecuária integrada e sustentável viabiliza a diminuição dos gastos da produ-
ção outorgando uma maior rentabilidade para os produtores rurais. O maior benefício para o consumidor concerne ao 
acesso a um alimento seguro, com origem qual o mesmo conhece e feito de acordo com as Boas Práticas Agrícolas, 
colaborando deste modo para o desenvolvimento sustentável na produção de alimentos e o respeito à natureza como 
um todo  Conclui-se que o setor da pecuária deve atuar visando a preservação do meio ambiente, o bem-estar das 
pessoas, dos animais e da sociedade no geral, pois apenas desta forma se concebe os recursos que atenderão as 
demandas de mercados que buscam um produto final com qualidade e segurança, advindo de cadeias produtivas que 
são sim competitivas, mas socialmente justas e ambientalmente corretas, com práticas sustentáveis e atividades que 
respeitam padrões e normas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pecuária. Sustentabilidade. Bovinos.  
 

INTRODUÇÃO 
A pecuária brasileira tem demonstrado índices de crescimento na produção, exportação e consumo. Mesmo 
com a alta do tema sustentabilidade, ainda existe algumas questões e dificuldades na procura de um senso 
comum não tendo uma universalidade a respeito do seu significado, ainda que se tenha um abrangente uso 
desta expressão (BARBOSA; CALEMAN, 2016). Produtos oriundos deste tema apresentam suas singulari-
dades de credibilidade, devido ao crescimento do concernimento dos consumidores nos países europeus. 
Então o presente estudo trabalho trata da Pecuária integrada e sustentável no sentido da influência desta 
na qualidade da carne bovina. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia de pesquisa que foi utilizada é a bibliográfica, com pesquisa em artigos, livros e sites que 
tratam sobre o assunto em trato, os selecionando por meio de outro método: o qualitativo, conforme rele-
vância das produções para o tema dos últimos 10 anos. 

 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
A pecuária nacional apresentou grandes avanços nos últimos anos. O país saiu de um sistema de produção 
pecuário antiquado para um sistema de produção que o colocou como o maior exportador de carne bovina 
do mundo. Com isso, no desenvolvimento foi abordado assuntos como: a pecuária, onde foi citado os sis-
temas de produção extensivo, semiextensivo, intensivo e ILPF; a sustentabilidade, onde explica tal preocu-
pação com a diminuição dos recursos naturais, a transformação climática e a aceitabilidade social das práti-
cas de produção; a pecuária integrada e seu enfoque na adaptação dos processos produtivos para o con-
seguimento de produtos de origem animal e vegetal com qualidade e baixo índice de resíduos; as estraté-
gias práticas de sustentabilidade na pecuária e a qualidade da carne bovina com práticas sustentáveis. 
 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que o senso crítico relacionado ao desenvolvimento da sustentabilidade global é indispensável, 
mas foi possível observar que uma pecuária integrada e sustentável tem um bom resultado no que tange à 
sustentabilidade, lucratividade, responsabilidade social e ambiental. Ao observar diversos estudos que 
abordam sobre as estratégias práticas sustentável no ramo pecuário viu-se que esta pode ser facilitada pelo 
uso de métodos que ajudem a determinar o alinhamento de atividades distintas. 
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OTITE EM CÃO – RELATO DE CASO   
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RESUMO 
O Presente trabalho teve como objetivo relatar um caso de otite canina, uma infecção frequente em cães na clínica de 
pequenos animais, a otite externa. Junto a Malassezia spp. um microrganismo isolado em maior frequência no ouvido 
dos cães, sendo um dos principais agentes etiológicos causadores de infecções otológicas. É observado que cães com 
suspeita de otite apresentam elevada incidência de citologia com contagens positivas para Malassezia spp.   
 
PALAVRAS-CHAVES: otite; Malassezia ssp; microrganismo; infecção fúngica.   

 

INTRODUÇÃO 
A otite externa consiste na inflamação da pele do canal auditivo externo, frequentemente associada com 

infecção secundária bacteriana e/ou fúngica da pele macerada e do tecido celular subcutâneo. Classifica-se 

em difusa, ou seja, uma dermite, onde ocorre diminuição de produção ceruminosa, descamação do epitélio 

e edema; ou localizada, neste caso furúnculo, pela infecção do folículo pilossebáceo. (NOGUEIRA et al., 

2008)  
 

METODOLOGIA 
Foi atendida na clínica veterinária da Universidade União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO) 

um canino, fêmea, de 2 anos de idade, sem raça definida. O animal veio à consulta, para ser vacinado e 

fazer exames de rotina, o tutor relatou presença de meneios cefálicos e coiceira após banho, diante disso 

realizou o exame otoscópico e detectou a presença de um conteúdo escuro semelhante a borra de café, 

procedeu-se a coleta do material e enviou-o para análise. Foi feito exames complementares hematológicos, 

bioquímicos além de diferencial de hipotireoidismo, os quais não apresentaram alterações dignas de nota, o 

laudo de pesquisa de malassezia foi positivo com a presença de fungo. Prescreveu-se limpeza com cerumi-

nolítico (Epiotic
@

) e  pomada com antifúngico, antimicrobiano (Panalog
@

) 3 gotas por 15 dias. A paciente 

permanece em acompanhamento clínico, e na última consulta apresentou melhora significativa na inflama-

ção no conduto auditivo. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

A Malassezia é encontrada em 76,5% da amostra de cão com otite externa de acordo com NOBRE et al. 

(2001), sendo a levedura o agente infeccioso mais frequente nas otites externas. O tratamento realizado é 

com geralmente, tópico, com uso de pomadas à base de antifúngicos e antimicromianos (CRIVELLENTI et al., 

2015), e são capazes de promover resolução completa das lesões. Sendo assim, o tratamento instituído 

neste estudo vão de encontro com  literatura, uma vez que a paciente tem apresentando melhora significati-

va das lesões. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A doença causa diversos desconfortos ao animal, podendo evoluir e ter consequências graves, como a 
perda da audição. É de suma importância que o diagnóstico das causas primárias e das infecções que per-
petuam a doença sejam identificados corretamente, para a aplicação do tratamento adequado  
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RESUMO 
Sporothrix schenkii é o fungo causador da esporotricose, uma micose subcutânea que acomete várias espécies de 
animais e o homem. Objetivou-se com esse estudo relatar um caso de Esporotricose felina. Foi atendido na Clínica 
Veterinária da Unilago, um felino, macho, 2 anos de idade, pesando 3 kg, não castrado, com suspeita diagnóstica de 
Esporotricose, o animal apresentava inúmeras lesões alopécicas e ulcerativas pelo corpo desde face até membros. 
Realizou-se imprint das lesões e o resultado do exame confirmou a presença do fungo Sporothrix schenkii, sendo as-
sim, foi instituído o tratamento com Itraconazol 10mg/kg/SID (até novas recomendações), Dipirona 3 gotas a cada 12 
horas, por 7 dias devido a dor ocasionada pela presença das lesões. Até o momento o paciente apresenta remissão 
completa das lesões e permanece em acompanhamento. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Esporotricose felina; zoonoses; gato. 

 

INTRODUÇÃO 
Sporothrix schenkii é o fungo causador da esporotricose, uma micose subcutânea de evolução subaguda a 
crônica, podendo acometer várias espécies de animais e o homem, mas são os felinos domésticos a princi-
pal espécie na propagação da doença (REIS, 2018). O agente causar é o fungo Sporothrix schenkii, o qual 
pode ser encontrado no solo, matéria orgânica em processo de decomposição, em regiões de clima tropical. 
A transmissão ocorre de forma direta, por meio de mordeduras e arranhões de animais infectados ou conta-
to com matéria orgânica  infectada pelo fungo (REIS, 2018). As lesões apresentam-se ulceradas associadas 
à exsudatos serosanguinolento. Geralmente localizadas na porção distal dos membros, face e base da cau-
da (MORRIS-JONES, 2002). 
 

METODOLOGIA 
Foi atendido na Clínica Veterinária da Unilago, um felino, macho, 2 anos de idade, pesando 3 kg, não cas-
trado, com suspeita diagnóstica de Esporotricose, o animal apresentava inúmeras lesões alopécicas e ulce-
rativas pelo corpo desde face até membros. Realizou-se exames complementares hematológicos e bioquí-
micos, os quais estavam dentro da normalidade e o imprint das lesões para avaliação do fungo, o resultado 
do exame confirmou a presença do fungo Sporothrix schenkii. Sendo assim, foi instituído o tratamento com 
Itraconazol 10mg/kg/SID (até novas reco-mendações), Dipirona 3 gotas a cada 12 horas, por 7 dias devido 
a dor ocasionada pela presença das lesões. Até o momento o paciente apresenta remissão completa das 
lesões e permanece em acompanhamento. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A droga de eleição para tratamento da esporotricose tanto em humanos como em felinos é o itraconazol, 
fármaco efetivo e seguro quando comparado ao iodeto de sódio e o iodeto de potássio. Outras opções de 
tratamento consistem no uso de fluconazol, terbinafina, termoterapia local, anfoterecina B e ressecção cirúr-
gica das lesões. O tratamento de felinos com itraconazol é efetuado na dose 10 mg/kg/dia, podendo ser 
dado uma vez ao dia ou dividido em doses de 5 mg/kg duas vezes ao dia, por via oral, preferencialmente 
junto com comida, por até um mês após melhora dos sintomas (LLORET et al., 2013) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A esporotricose é uma doença altamente contagiosa e com caráter zoonótico, que deve ser diagnosticada e 
tratada o mais precoce possível a fim de evitar sua disseminação para outros animais, bem como para os 
humanos. 
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RESUMO 
Dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP) é uma doença de pele comum em cães e gatos sensibilizados às proteí-
nas da saliva da pulga por meio de picadas repetidas ou intermitentes. É uma doença constatada comumente em regi-
ões de clima quente, sendo uma razão comum da exacerbação do prurido em pacientes com DAPP. Ao se coçar, o 
animal acarreta o desenvolvimento de lesões secundárias tais como escoriações, feridas com secreção sanguinolenta, 
alopecia e crostas. O diagnóstico é baseado no histórico do animal associado aos achados clínicos característicos, bem 
como presença de pulgas e sujidades das mesmas. O tratamento deve ser acompanhado do controle da população de 
pulgas no animal e no ambiente em que vive. O prognóstico é bom se for realizado um estrito controle das pulgas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pulga, dermatite, prurido, DAPP. 

 

INTRODUÇÃO 
Dermatite alérgica à picada de pulgas (DAPP) é uma dermatopatia pruriginosa, causada pela hipersensibili-
dade aos antígenos contidos na saliva das pulgas. Hipotricose, pigmentação salivar, hiperqueratose ou li-
quenificação, com piodermatite bacteriana ou malasseziose secundárias, pode promover autotraumatismo 
principalmente nas áreas caudais, sacrais e abdominais (CRIVELLENTI et al., 2015).  Prurido, algumas 
vezes acompanhado por eritema ou alopecia, caracteriza como sinal da DAPP (WILKINSON et al., 1997). 
Segundo Medleau et al. (2003) o diagnóstico geralmente é baseado no histórico e sintomas, na visualização 
de pulgas ou suas fezes pelo corpo.  
 

METODOLOGIA 
Foi atendida na Clínica Veterinária Unilago – São José do Rio Preto/SP, no dia 15/09/2020, uma cadela da 
raça Daschshund, castrada, de 8 anos de idade, pesando 8 kg, cujo o tutor relatou que o animal apresenta-
va pulga e prurido intenso há 4 dias. O tutor administrou o antipulgas Comfortis (Spinosad 270mg) no dia 
12/09/2020 que não resultou em melhoras no prurido. Ao exame físico da paciente, notou-se alopecia, pelos 
quebradiços, descamação de pele e ferida por autotraumatismo na região perineal. Realizou-se exames 
complementares hematológicos e bioquímicos. O hemograma sem alterações dignas de nota, enquanto que 
no exame bioquímico sérico constatou-se aumento na FA (182,3 U/L) e ALT (104,51 U/L). Diante do quadro 
clínico o diagnóstico foi de DAPP, sendo prescrito Hidroxizine (2mg/kg), VO, BID por 5 dias; Shampoo ma-
nipulado à base de Clorexidine 3%, Glicerina 2% e Fluocinolona 0,01% para uso tópico a cada 3 dias até 
novas recomendações; Silimarina (30mg/kg) VO, SID por 30 dias; Vitamina do complexo B, VO, SID por 30 
dias. Além disso o tutor foi orientado a fazer a limpeza do ambiente com Triatox (amitraz) a cada 15 dias 
durante 4 meses. A paciente foi reavaliada após 15 dias e apresentava melhora significativa dos sinais clíni-
cos. 
 

DISCUSSÕES 
O tratamento realizado consistiu no alivio do prurido e controle dos ectoparasitas no ambiente, além disso, 
foi eficaz promovendo melhora no crescimento dos pelos nas áreas de hipotricose conforme preconizado 
por CRIVELLENTI et al., 2015.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A DAPP é uma dermatopatia de caráter alérgico de grande ocorrência na clínica de pequenos animais. Seu 
diagnóstico é realizado com base na anamnese, exame físico e exames laboratoriais. É essencial ser crite-
rioso na escolha do tratamento, tanto do animal quanto do ambiente. Além disso, é necessário enfatizar 
para o tutor sobre a importância da profilaxia, a fim de evitar o reaparecimento da doença, uma vez que uma 
única picada de pulga pode desencadear os sinais clínicos no paciente. 
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RESUMO 

O lipoma é considerado uma neoplasia mesenquimal comum benigna, originada dos adipócitos. Esse tumor pode ocor-
rer em qualquer parte do corpo com maior ocorrência nos cães de meia-idade a idosos, animais obesos, machos cas-
trados e cadelas. Não existe predisposição racial, embora haja relatos de que as raças Labrador Retriever, Doberman 
Pinscher, Schnauzer miniatura, Cocker Spaniel, Dachshund e Weimaraner estejam sob alto risco. O diagnóstico consis-
te na citologia de aspirado por agulha fina e histopatologia. O procedimento cirúrgico por meio da excisão se mostra 
umas das alternativas satisfatórias quando o lipoma apresenta-se muito grande ou quando sua localização pode ser 
prejudicial para o paciente. Quanto ao prognóstico espera-se a cura com a excisão cirúrgica completa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lipoma, tumor, adipócitos, neoplasia. 

 

INTRODUÇÃO 
Lipomas são tumores benignos de tecido adiposo frequentemente encontrados no subcutâneo de cães de 
meia-idade a idosos, mas que raramente apresentam alguma sintomatologia. Menos comumente, os lipo-
mas também podem ocorrer fora do subcutâneo, nestes casos, são de localização atípica. O crescimento 
tumoral poderá causar sintomatologia secundária à compressão e lesões por estrangulamento de estruturas 
(DALECK et al., 2016). Exames hematológicos, bioquímicos e urinálise mostram-se dentro dos valores de 
referência. O método diagnóstico de lipoma pode ser por citologia de aspirado por agulha fina que revela 
adipócitos maduros normais, e por histopatologia que detecta o tipo de lesão. Os diagnósticos diferencias 
incluem hemangiopericitoma, lipoma infiltrativo, lipossarcoma e mastocitomas (TILLEY et al., 2015). O tra-
tamento cirúrgico é somente indicado em casos, que haja alguma interferência nas funções normais. Então, 
assim, geralmente a excisão circundando o limite tumoral, é suficiente para sua remoção com segurança, 
em geral curativa, embora em alguns casos possa ocorrer recorrência local (DALECK et al., 2016). 

 
METODOLOGIA 

Foi atendida na Clínica Veterinária Unilago – São José do Rio Preto/SP, no dia 15/09/2020, uma cadela da 
raça Dachshund, castrada, de 8 anos de idade, pesando 8 kg em uma consulta de rotina. Ao exame físico 
observou-se nodulações subcutâneas em várias regiões do corpo. Realizou-se exames complementares 
hematológicos, bioquímicos e citologia aspirativa. O hemograma e bioquímico sem alterações dignas de 
nota, enquanto que no exame citológico constatou-se presença de adipócitos, sem células de caráter malig-
no, sendo sugestivo de Lipoma. O tratamento cirúrgico não foi indicado pois os nódulos encontravam-se em 
regiões que não causariam sintomatologia secundária, entretanto o tutor foi orientado a observar o possível 
crescimento dos nódulos e manter um acompanhamento médico-veterinário. 
 

DISCUSSÕES 
Conforme preconizado por DALECK et al. (2016), devido a localização e tipo de lesão não foi indicado o 
tratamento cirúrgico para a paciente, pois os nódulos se encontravam em tamanhos consideravelmente 
pequenos e em regiões que não estavam causando sintomatologia secundária.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O lipoma é uma das neoplasias cutâneas de maior prevalência, e facilmente diagnosticada. O tratamento 
cirúrgico é indicado nos casos onde os nódulos interferirem nas funções normais do paciente, causando 
compressão e estrangulamento de estruturas importantes. Apesar de, o lipoma ser categorizado como be-
nigno, os lipomas possuem um comportamento expansivo, desse modo é de extrema importância o acom-
panhamento médico-veterinário. 
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RESUMO 

É notório que a prevalência da obesidade está aumentando a um ritmo alarmante e atualmente existem poucos medi-
camentos para o tratamento desta patologia. O objetivo do estudo foi avaliar a análise sensorial e a aceitação de uma 
bebida fitoterápica com ação termogênica para tratamento da obesidade. Para tanto, foi realizada uma avaliação quanto 
aos aspectos sensoriais e intenção de compra, após o desenvolvimento do produto. Os resultados foram positivos tanto 
para aceitação quanto para a intenção de compra. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Obesidade. Termogênico. Aceitação sensorial. 

 

INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, a partir de meados da década de 1990, a prevalência de obesidade vem aumentando 
exponencialmente, já sendo caracterizada como uma epidemia mundial. Os principais fatores deste aumen-
to estão relacionados à diminuição da atividade física e o maior consumo de alimentos pobres em nutrientes 
e em fibras e de alta densidade energética aliados à inovações tecnológicas que proporcionam diversas 
formas de lazer mas não conduzem ao gasto energético adequado das calorias ingeridas(BARBIERI; 
MELLO, 2012). A prevenção e o tratamento da obesidade devem incluir um estilo de vida saudável abran-
gendo exercício físico regular e uma dieta equilibrada (PEDERSEN; HICKS; ROSENRAUCH, 2018). Nesse 
sentido, o uso de fitoterápicos para auxílio da obesidade vem sendo cada vez mais reconhecido e utilizado 
(SILVA et al., 2018).Dessa forma, este estudo objetivou desenvolver uma bebida fitoterápica com ação ter-
mogênica e avaliar sua aceitação sensorial e intenção de compra. 

 
METODOLOGIA 

Os testes de aceitação e intenção de compra foram aplicados a um painel de 30 colaboradores não treina-
dos da empresa Bionatus, em São José do Rio Preto, SP. Os provadores foram convidados aleatoriamente 
a participar do estudo e a avaliação sensorial foi conduzida somente após a anuência ao Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (104549/2020). A análise sensorial foi realizada através da Escala Hedônica de 
9 pontos, variando entre “desgostei extremamente” a “gostei extremamente”. Al m disto, foi analisada a 
intenção de compra por meio de uma Escala Hedônica de 5 pontos, variando entre “certamente não com-
praria” a “certamente compraria” (MEI GAAR ; CIVI  E; CARR, 1999). Os dados foram avaliados empre-
gando-se o Microsoft Office Excel (Microsoft, 2010). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados revelaram boa aceitação sensorial do produto em relação a todos os atributos analisados, com 
notas oscilando entre 7 e 8 (“gostei moderadamente” e “gostei muitíssimo”, respectivamente). Foi observado 
que 83,3% dos participantes comprariam o produto.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados obtidos evidenciaram que a bebida fitoterápica com ação termogênica obteve resultados posi-
tivos para todos os atributos sensoriais avaliados e elevada intenção de compra. 
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RESUMO 
A obesidade se tornou problema de saúde pública no mundo todo, inclusive no Brasil. A ansiedade e depressão tam-

bém estão relacionadas ao ganho de peso excessivo. Dentro dos diversos fitoterápicos emagrecedores e reguladores 

de apetite e humor encontra-se a Pholia Negra, um extrato concentrado da planta Ilex paraguariensis, popularmente 

conhecida como erva-mate. A pesquisa teve como objetivo observar a relação entre a absorção desse extrato e o efeito 

no sobrepeso, verificando se houve perda de peso nas mulheres randomizadas. O projeto foi desenvolvido com 20 

mulheres sobrepesas. Tratando-se de um estudo duplo cego randomizado controlado por placebo. Esses indivíduos 

foram randomizados para suplementar suas dietas com um extrato de Pholia Negra ou o placebo por 13 semanas, em 

conjunto com uma dieta reduzida em calorias. Durante o período de uso da medicação as pacientes relataram melhora 

no humor e em diversos outros sintomas, como ansiedade e cansaço. No grupo placebo têm-se as participantes que 

não obtiveram sucesso e até ganharam mais peso no decorrer do estudo, após o início da pandemia, o uso visou a 

perda de peso com saúde e o controle da compulsão alimentar e perda de gordura com os dados eficazes acerca do 

uso do princípio ativo da pholia negra, pois grande parte dos participantes relataram ansiedade devido a pandemia 

Covid- 19, com isso devido a problemas de ansiedade, não terem feito o uso correto da substância, e mesmo, ter se 

alimentado de maneira exagerada, principalmente em períodos de quarentena. 

PALAVRAS-CHAVE: Pholia-Negra; sobrepeso; compulsão alimentar 

 

INTRODUÇÃO 
O excesso de peso é um importante fator de risco, pois as complicações metabólicas podem acarre-

tar as comorbidades e mortalidade precoce. A obesidade é considerada o mais importante distúrbio nutrici-
onal na atualidade. A Pholia Negra tem sido utilizada consideravelmente com certo sucesso no controle da 
obesidade e na perda de peso (MANCINI; HALPERN, 2002). 

 
METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido, com o intuito de analisar os efeitos da Pholia Negra para combate a obe-
sidade e a ansiedade. Vinte mulheres foram aleatoriamente designadas para suplementar sua dieta com um 
extrato de Pholia Negra ou um placebo por 13 semanas.Todos os voluntários responderam a um questioná-
rio de anamnese e realizou-se avaliação antropométrica. Os dados foram avaliados em valores percentuais 
e por média, por meio do emprego do Microsoft Excel. 

 

DISCUSSÕES 
A pesquisa trouxe resultados positivos em relação à perda de peso e melhora do humor. Durante o 

período de uso da medicação as pacientes relataram melhora no humor e em diversos outros sintomas, 
como ansiedade e cansaço. No grupo placebo as participantes não obtiveram sucesso e até ganharam mais 
peso no decorrer do estudo, após o início da pandemia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constatou-se melhora em relação ao uso Pholia Negra para auxílio no emagrecimento e seus bene-

fícios fitoterápicos, considerado um fitoterápico de baixo custo, cujo uso visou a perda de peso com saúde e 
o controle da compulsão alimentar e perda de gordura.  
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RESUMO 
 A alimentação e o estado nutricional inadequados, em trabalhadores, interferem negativamente na produtividade e 
aumentam as chances de acidentes de trabalho. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil nutricional de colaborado-
res de uma cozinha industrial. Foi aplicado um questionário, para avaliar os hábitos alimentares dos colaboradores de 
uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) e coletados dados antropométricos (peso e estatura), e em seguida 
realizado cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).  
 
PALAVRAS-CHAVE:Alimentação. Estado nutricional. Trabalhador. 

 

INTRODUÇÃO 
A alimentação saudável é uma forma de ter boa saúde em todos os aspectos, tendo em vista que decorren-
te do que se é consumido nos dará a resposta em boa ou má saúde. (WHO, 2009). Diante do que está sen-
do abordado podemos dizer que o baixo consumo de frutas e verduras e o aumento da ingestão de gordu-
ras e açúcares, leva a má alimentação e também à modificação do estado nutricional, como exemplos, so-
brepeso, obesidade e a relação destes com as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT). (SIMON, et 
al., 2014). O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil nutricional de colaboradores de uma cozinha industrial. 
 

METODOLOGIA 
Foi utilizado o método de pesquisa descritiva, foi elaborado um questionário onde foi realizada a coleta de 
dados em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), localizada na cidade de Palestina - SP. A pes-
quisa foi realizada nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2020,e ao todo participaram 10colaboradores, de 
ambos os sexos. Todos 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 
Diante da pesquisa atribuída com 10 participantes, sendo 09 do sexo feminino e 01 do sexo masculino, com 
idade entre 27 e 55 anos de idade. De acordo com os dados coletados destacamos que 100% consomem 
alimentos in natura (frutas, legumes e verduras) todos os dias, mas 80% também consomem ultra proces-
sados (bolachas recheadas, salgadinhos e outros.Entretanto a maioria dos colaboradores conheciam sobre 
alimentação saudável. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com o índice de massa corporal (IMC) foi apresentado a seguinte classificação para os colabora-
dores, 40% obesidade grau 1,10% obesidade grau 2, 40% de sobrepeso, e 10% do peso ideal. De acordo 
com o questionário verificou-se que 100% dos colaboradores faziam consumo de alimentos in natura diari-
amente, 80% consumiam ultra processados(bolacha recheada, salgadinhos, macarrão instantâneo)e 20% 
não consumiam, entretanto 25% consumiam diário, 37,5% semanal, e 37,5% mensal. Para o suco industria-
lizado em pó, suco de caixinha e refrigerante, 90% faziam o uso e 10% não fazia o uso,sendo assim 77,8% 
eram diários, 22,2% semanal. Os doces industrializados, bombons e doces caseiros apresentaram 100% de 
consumo, sendo 50% diários, 30% semanal, 20% mensal.  
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RESUMO 
A relação entre o indivíduo e a comida envolve questões culturais, emocionais e ambientais. A entrada na universidade, 
contribui para mudanças no hábito alimentar. O presente estudo objetivou relacionar o comportamento alimentar com o 
estado nutricional de estudantes universitários. O estudo abrangeu 30 estudantes do curso de Nutrição, que preenche-
ram o questionário TFEQ-R21 sobre o comportamento alimentar e forneceram dados como peso e altura para o cálculo 
do IMC.  A maior parte dos indivíduos se encontrava eutrófica (60%). O comportamento alimentar predominante foi o 
descontrole alimentar (53,3%). Os indivíduos que com obesidade graus 1, 2 e 3, evidenciavam alimentação emocional. 
A identificação dos comportamentos perante a alimentação serve para adotar estratégias na orientação nutricional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comportamento alimentar. Estado nutricional. Universitários.  

 

INTRODUÇÃO 
A relação entre o indivíduo e a comida envolve questões culturais, emocionais e ambientais (ALVA-

RENGA  et al., 2015). A entrada na universidade, contribui para mudanças no hábito alimentar (LOUREIRO, 
2016). O presente estudo teve como objetivo relacionar o comportamento alimentar com o estado nutricional 
de estudantes universitários. 

 
METODOLOGIA 

O estudo refere-se a uma pesquisa transversal, realizada da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago) em Outubro de 2020, com 30 estudantes do curso de Nutrição, com idade igual ou superior 
a 18 anos. Após a anuência do TCLE, os estudantes preencheram o questionário TFEQ-R21 sobre compor-
tamento alimentar e forneceram dados como peso e altura para cálculo do IMC. Os dados foram avaliados 
em valores percentuais e por média, por meio do emprego do Microsoft Excel (Microsoft Office, 2010). 

 

DISCUSSÕES 
A maior parte dos indivíduos se encontrava eutrófica (60%). Em estudo com alunas universitárias, 

em Florianópolis, encontrou-se 85,7% das alunas eutróficas (FIATES e SALLES, 2001). Os indivíduos que 
apresentaram obesidade graus 1, 2 e 3, evidenciavam alimentação emocional. Viana e Sinde (2003) relata-
ram que a ingestão emocional seja o consumo alimentar excessivo com ocorrência comum nos obesos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A identificação dos comportamentos perante a alimentação serve para adotar estratégias na orientação 
nutricional. 
.  
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RESUMO 

A formação inicial de professores é uma oportunidade para ensinar metodologias diferentes de ensino-aprendizagem 

para demonstrar aos futuros profissionais as muitas possibilidades de ensinar. Diante destas necessidades formativas, 

uma das alternativas é o uso do podcasts, que são arquivos de áudio (ou vídeo), em que se pode ensinar e aprender 

sobre qualquer tema. Para promover a aprendizagem sobre o uso educacional de podcasts, foi planejada uma atividade 

foi composta por um conjunto de objetivos, entre eles: construir o olhar pedagógico sobre o uso de tecnologias digitais; 

desenvolver habilidades para uso de podcast, estimular a relação teoria-prática na ação pedagógica e desenvolver 

habilidades de pesquisa e seleção de informações. Para alcançar tais objetivos, utilizamos duas metodologias: a revisão 

bibliográfica e a experimentação. O resultado dessa experiência foi a produção de um podcast experimental sobre um 

aplicativo tradutor de Libras (Língua Brasileira de Sinais), o Hand Talk. 

PALAVRAS-CHAVE: Podcast. Hand Talk. Libras. Formação de Professores.  

 

INTRODUÇÃO 
Na cultura digital, o uso da tecnologia digital é imprescindível e, os podcasts, são um recurso de mídia que 
podemos utilizar para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Com isso, cabe ressaltar que, para o 
professor, o podcast pode ser utilizado para disponibilizar materiais didáticos, como suas próprias aulas ou, 
também, documentários e entrevistas, para que os estudantes ouçam a qualquer hora do dia e em qualquer 
espaço em que estiverem (BOTTENTUIT JUNIOR, 2007, p. 837). Com objetivo de apresentar essa ferra-
menta como recurso didático e, simultaneamente, contribuir para a consciência da necessidade da inclusão 
social e escolar de alunos surdos, o Hand Talk foi o aplicativo utilizado como conteúdo para produzir o pod-
cast experimental. A tecnologia Hand Talk (2020) possibilita a tradução simultânea de conteúdos da Língua 
Portuguesa para Libras. Lançado em julho de 2013, funciona como um intérprete visual que reage aos co-
mandos de voz e texto, com objetivo de que sujeitos ouvintes possam aprender (e comunicar-se) em Libras. 

 
METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos nessa atividade formativa, utilizamos a revisão bibliográfica com base 
em autores que estudam a produção de podcasts na formação de professores e a experimentação da pro-
dução de um podcast experimental sobre uma tecnologia inclusiva, o Hand Talk, que é um tradutor de Li-
bras. 
 

DISCUSSÕES 
O uso de podcasts como recurso educacional é apenas mais um, entre tantos recursos existentes no mundo 
globalizado e conectado com mídias e tecnologias digitais, contudo, é uma atividade que já está entre as 
preferências de entretenimento entre as crianças e jovens que têm acesso à internet, por isso, cabe ressal-
tar que eles já possuem o hábito de ouvi e produzir esse tipo de áudio. Ressalta-se, assim, que é preciso 
que os professores tenham uma formação mais orientada para uso de recursos em mídias e tecnologias 
digitais. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Consideramos que, tanto o uso do podcast como o aplicativo Hand Talk, são importantes recursos na for-
mação de professores, e para a inclusão de alunos surdos. 

 
REFERÊNCIAS 

BOTTENTUIT JUNIOR, João Batista; COUTINHO, Clara Pereira. Podcast em Educação: um contributo para o estado 
da arte. 2007. In: BARCA, A. (Org.), ed. lit. – “Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía: libro 

de actas”. A Coruña: Universidade, 2007. p. 837-846. Disponível em: 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/7094. Acesso em: 22 out. 2020 
HAND TALK. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2020. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hand_Talk&oldid=59735277>. Acesso em: 5 nov. 2020. 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/7094
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hand_Talk&oldid=59735277


 

HISTÓRICO E PANORAMA DA LITERATURA INFANTIL NEGRA 

ANDRADE, Camila Rafaela de; Discente do curso Pedagogia, Instituição de Ensino UNILAGO. 
 
FRAGA, Denise; MANZATO, Carolina Rodrigues; Docentes do curso de Pedagogia, Instituição de 
Ensino UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
O presente trabalho objetiva refletir a história de resistência, herança cultural e fortalecimento étnico da cultura africana 
e a relação com a literatura. As obras analisadas são A bonequinha preta (1938) de Alaíde Lisboa de Oliveira, Menina 
bonita do laço de fita (1986) de Ana Maria Machado, O menino marrom (1986) de Ziraldo e Meu crespo é de rainha 
(2018) de Bell Hooks, revelando o potencial que a leitura, focada principalmente na leitura de literatura infantil, produz 
na vida pessoal, individual e e escolar do indivíduo. Diante de um olhar histórico, construíram-se relações com o prota-
gonismo, as comparações e as visões da cultura e características físicas da africanidade.  

PALAVRAS-CHAVE: História. Literatura infantil. Cultura. Africanidade.  

 

INTRODUÇÃO 
Nossa pesquisa buscou traçar o histórico de resistência, a herança cultural e o fortalecimento étnico da 
cultura africana e estabelecer a relação desses aspectos com a literatura infantil. Um traçado histórico com-
preende a construção de estigmas raciais que produziram impacto na história do Brasil. Esta via de análises 
possibilitou romper estereótipos como: padrão de beleza e características físicas, viés religioso e cultural, 
revelando o valor de cada princípio da cultura africana. Buscamos reflexões que nos permitissem ampliar a 
visão da literatura étnico-racial, observando suas transformações ao longo do tempo. 
 

METODOLOGIA 
Este trabalho teve como método a pesquisa bibliográfica, a partir da qual pudemos conhecer e aprofundar 
as discussões sobre o tema proposto.  
 

DISCUSSÕES 
Tendo como principais bases teóricas as obras de Cândido (2000), Figueiredo (2010) e Farias (2020), anali-
samos a constituição dos personagens negros nas obras ficcionais, além de refletirmos sobre a representa-
tividade da cultura africana nas produções contemporâneas. O movimento de resistência promovido pelas 
lutas diárias dos negros proporcionou novos olhares para a concepção de integração na formação da socie-
dade brasileira.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As obras analisadas possibilitaram um olhar inovador para a protoliteratura e para as transformações histó-
ricas advindas das lutas sociais presentes no século XXI. Os livros evidenciam a vida, a experiência e o 
conhecimento dos personagens, todos advindos de seu legado cultural, que precisa ser conhecido, valori-
zado e respeitado. A presença dos personagens negros na literatura infantil, com seus valores e caracterís-
ticas, permitem ao leitor infantil reconhecer-se de forma positiva, garantindo o exercício pleno de direitos e 
deveres pertencentes a cidadania previsto na Lei 10639/03.  
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RESUMO 
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um dos transtornos do Neurodesenvolvimento, que geralmente é 
identificado com mais facilidade no período escolar. Nesta revisão foi realizado um levantamento bibliográfico abordan-
do os principais sintomas no Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que se caracteriza pela tríade sintoma-
tológica, de desatenção, hiperatividade e impulsividade do indivíduo, e a importância da Psicoterapia para o indivíduo e 
sua família. Os estudos realizados mostram a importância de um Diagnóstico precoce, auxiliando para um melhor plane-
jamento do tratamento adequado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: TDAH. Psicoterapia. Psicoeducação 

 

INTRODUÇÃO 
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento que acome-
te 5,29% da população infantil no mundo, sendo que cerca de 30 a 70% mantem os sintomas ao longo da 
vida adulta. O indivíduo com TDAH principalmente na fase do desenvolvimento, pode sofrer prejuízos na 
aprendizagem quando esse transtorno não é diagnosticado. O indivíduo com esse transtorno, precisa de um 
tratamento multidisciplinar, que envolva treinamento, educação, terapia, psicoeducação e medicação. A 
psicoterapia tem como objetivo, inicialmente, propiciar ao indivíduo conhecimento adequado e esclareci-
mento acerca do transtorno. Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de realizar uma revisão biblio-
gráfica frente as possíveis formas de intervenção da psicoterapia para uma melhora da sintomatologia, em 
crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 
 

METODOLOGIA 
Este estudo consta-se de uma revisão de literatura de forma não sistemática valendo-se de metodologia 
qualitativa. Os critérios de inclusão utilizados foram artigos em português, correlacionando com estudos e 
teorias de pesquisadores sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e como a Psi-
coterapia auxilia o indivíduo em questão. A pesquisa foi realizada através das bases de dados Scielo e 
Pepsic, assim como livros que abordam a temática. Os critérios de exclusão utilizados foram artigos em 
língua estrangeira, que contenham somente o resumo ou que não abordem especificamente o contexto.   
 

DISCUSSÕES 
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é visto como um distúrbio de comportamento 
cujos sintomas aparecem antes dos doze anos. Salientando que o transtorno não é adquirido, o indivíduo 
nasce com o mesmo e com o tempo os sintomas vão aparecendo. Embora não haja cura para o TDAH, os 
tratamentos atualmente disponíveis podem ajudar a reduzir os sintomas e melhorar o funcionamento. O 
TDAH é comumente tratado com medicação, educação ou treinamento, terapia, psicoeducação ou uma 
combinação de tratamentos que seria o mais indicado. A avaliação não deve apenas se limitar aos sintomas 
do TDAH; ela deve também investigar os sintomas associados que podem se manifestar, tais como a ansi-
edade, os transtornos de humor e os problemas de comportamento.   
   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O tratamento ideal envolve um planejamento individualizado, baseado nos sintomas principais e possíveis 
comorbidades. Sendo a psicoterapia, um importante alicércie para o tratamento, podendo auxiliar no diag-
nóstico e tratamento, com uma psicoeducação não somente do paciente, mas como da família e do meio 
em que ele está inserido socialmente. Além de auxiliar o indivíduo no seu sofrimento psíquico frente ao di-
agnóstico. 
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RESUMO 

Na atenção primária à saúde (APS), os casos de somatizações são muito frequentes e acarretam em muitos gastos 
desnecessários com pedidos de exames, hospitalizações e consultas médicas. O presente estudo tem por objetivo 
analisar como a terapia cognitivo-comportamental (TCC) pode contribuir para a redução desses custos e melhorar a 
qualidade de vida desses pacientes. Através de uma revisão bibliográfica narrativa, a literatura apresenta a dificuldade 
na terminologia do transtorno de sintomas somáticos (TSS), pois há diversas conceituações e transtornos semelhantes. 
Com isso, o diagnóstico torna-se impreciso, pois não há uma uniformização na conduta desses casos. Além disso, os 
psicólogos enfrentam obstáculos para sua inserção na atenção primária e no auxílio do tratamento desses transtornos 
como, falta de espaço físico, grande demanda e número reduzido de profissionais, entre outros. Alguns estudos eviden-
ciaram a eficácia da TCC para o TSS na APS através da redução de sintomas somáticos e do número de consultas 
médicas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Somatização; Transtornos Somatoformes; Terapia Cognitivo-Comportamental; 

 

INTRODUÇÃO 
O Transtorno de Sintomas Somáticos anteriormente era classificado como Transtornos Somatoformes pelo 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). Os critérios diagnósticos deste transtor-
no são um ou mais sintomas somáticos que geram sofrimentos e prejuízos sociais, preocupação e ansieda-
de elevadas acerca da saúde e da gravidade dos sintomas e, os sintomas devem ser persistentes por mais 
de seis meses. Apesar da prevalência do TSS ser baixa na sociedade, as somatizações são altamente fre-
quentes nos contextos de saúde e geram altos custos, principalmente na APS. O objetivo deste trabalho é 
analisar como a TCC pode contribuir para o tratamento do TSS na APS e, consequentemente na redução 
dos custos. 

METODOLOGIA 
O artigo presente baseou-se em uma revisão bibliográfica narrativa sobre a temática nas bases de dados 
Portal de Períodicos CAPES/MEC, LILACS, SciELO e PePSIC. Além disso, foram consultados dois livros 
sobre a prática da Terapia Cognitivo-Comportamental. 

 
DISCUSSÕES 

Diante dos índices elevados de somatizações na APS, foi criado no Sistema Único de Saúde (SUS) a Estra-
tégia Saúde da Família a fim de reorientar o modelo biomédico assistencialista para um modelo biopsicos-
social. A teoria é de ter uma integração entre os profissionais da saúde e olhar para o enfermo além da do-
ença, mas também para os aspectos culturais, sociais e econômicos. Entretanto, na prática as equipes da 
ESF encaminham os casos de saúde mental para outros níveis de saúde gerando maiores custos. Somado 
a isso, alguns estudos sobre o tratamento do TSS com a TCC na APS evidenciaram resultados promissores 
e com redução dos sintomas somáticos e número de consultas.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, é indispensável à atuação do psicólogo diretamente na APS e não somente nos outros níveis da 
saúde (secundário e terciário), a fim de manejar os casos de saúde mental como deste transtorno. Somado 
a isso, a TCC poderia ser muito utilizada no tratamento deste e outros transtornos de somatizações, pois 
traz contribuições positivas e eficazes para os sintomas somáticos.  
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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo investigar os conhecimentos de psicólogos da saúde sobre a política nacional de 
saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Trata-se de um recorte de pesquisa descritiva, de 
natureza quantitativa, do tipo Survey. Dos resultados encontrados, conclui-se que há um desconhecimento da maioria 
dos participantes sobre a política nacional de saúde integral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: População LGBT; Atendimento; Serviços de saúde; Psicólogos. 

 

INTRODUÇÃO 
A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) 
é uma iniciativa para a construção de mais equidade no SUS, e tem como marca o reconhecimento dos 
efeitos da discriminação e da exclusão no processo de saúde-doença dessa população. A psicologia brasi-
leira e sua autarquia profissional, o Conselho Federal de Psicologia, não estiveram ausentes de todo esse 
processo, passando também por intensos debates e mudanças políticas (NOGUEIRA; ARAGÃO, 2019). O 
objetivo do estudo foi investigar os conhecimentos de psicólogos nos serviços de saúde sobre a PNSI-
LGBT. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um recorte de pesquisa que visa analisar a qualidade da atenção integral à saúde oferecida à 
população LGBT nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva dos profissionais de saú-
de. Pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, do tipo Survey. Aprovado pelo comitê de ética em Pesqui-
sa da União das Faculdades dos Grandes Lagos (CEP/UNILAGO), de São José do Rio Preto – SP, (parecer 
3.579.875).  Foram incluídos dados de 31 psicólogos, de ambos os sexos, atuantes em serviços de saúde 
do SUS do interior de São Paulo. Foi aplicado uma entrevista semiestrutura, elaborada pelos pesquisadores 
que investigava: compreensão do profissional de saúde sobre o atendimento em saúde a população LGBT. 
Os dados foram analisados com estatística descritiva. 
 

DISCUSSÕES 
Dos 31 participantes do estudo, 19 (61,29%) atuavam em hospital e 12 (38,71%) outros serviços. Desses, 
28 (90,32%) eram do sexo feminino e 3 (9,68%) do sexo masculino. 29 (93,55%) já realizaram atendimento 
especifico a população LGBT. Sobre a sigla LGBT, 31 (100%), apresentaram conhecimento sobre o seu 
significado, dado diferente do encontrado em outro estudo (SILVA, 2019). Sobre o uso do nome social a 
pessoas transexuais, 31 (100%) dos participantes conheciam sobre esse direito do indivíduo, resultado dife-
rentes de outro estudo (ROCON, et al 2016; SILVA, 2019). Sobre a PNSI-LGBT, 16 (51,61%), tinham co-
nhecimento. Esse dado corrobora com a literatura específica que apresenta evidência que existe um desco-
nhecimento dos profissionais de saúde sobre a PNSI-LGBT (NOGUEIRA; ARAGÃO, 2019; BEZERRA, 
2019). Investigou-se se essa política estava implementada no local que atuava, 7 (22,58%) respondeu que 
sim.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dos resultados encontrados, os psicólogos apresentam conhecimentos básicos acerca da população LGBT. 
Entretanto, há um desconhecimento da maioria dos participantes sobre a PNSI-LGBT. 
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RESUMO 
Devido a diversidade de usuários e suas personalidades presentes nas redes sociais, alguns posicionamentos através 
de “postagens” podem causar reações diferentes em cada usuário, influenciando seu comportamento, essa pesquisa 
tem o intuito de identificar os comportamentos encobertos consequentes da influência. Projeto de pesquisa que será 
realizado através da aplicação de questionário sociodemográfico e um formulário semiestruturado com questões que 
abordem os tipos de comportamentos causados pela influência das redes sociais, com a participantes entre 18 a 59 
anos. 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento, Redes sociais, análise do comportamento 

INTRODUÇÃO 
As redes sociais são em conjunto da internet e meios de sua utilização, um mecanismo de grande influên-
cia, que une diversas pessoas com diferentes ideias, culturas e objetivos, que por muitas vezes buscam 
através das redes, um status positivo onde possam se embasar e a partir dele, criar uma alternativa pareci-
da da ideia expressa, em sua vida. Entretanto, a influência pode resultar em mudança física e cognitiva no 
comportamento dos usuários, através das plataformas digitais, podendo gerar reflexos em seus comporta-
mentos encobertos. 

 
METODOLOGIA 

Pesquisa descritiva, transversal, de abordagem quantitativa, composta por uma amostra de conveniência. A 
coleta dos dados será realizada através de formulários online pela plataforma Google Forms, através de um 
questionário sociodemográfico e um formulário semiestruturado com questões relativas ao uso das redes 
sociais. Como critério de inclusão participantes de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos, que fa-
çam uso de rede sociais. Serão convidados, inicialmente, a partir da lista de contatos dos pesquisadores, e 
será sugerido que divulguem entre outros conhecidos.   
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As redes sociais são em conjunto da internet e meios de sua utilização, um mecanismo de grande influên-
cia, que une diversas pessoas com diferentes ideias, culturas e objetivos, que por muitas vezes buscam 
através das redes, um status positivo onde possam se embasar e a partir dele, criar uma alternativa pareci-
da da ideia expressa, em sua vida 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A influência das redes sociais gera uma preocupante mudança comportamental com a imagem de vida, 
corpos e saúde mental perfeitos, ocasionando uma busca incontrolável e inconcepta para alcançar esse 
status, levando o indivíduo a grandes alterações em seu comportamento psicológico cognitivo. Porém, tam-
bém pode estar associada a mudanças positivas de comportamento. Pretendemos com este trabalhar iden-
tificar de forma específica, quais são essas mudanças de comportamento encoberto que ocorrem nos usuá-
rios.  
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RESUMO 
O comportamento suicida - consciente ou inconsciente - se faz presente na história de celebridades em diversas áreas, 
e as overdoses estão entre as causas mais comuns da morte de ídolos de todas as gerações. Mas o que leva estes, 
que são considerados pelo senso comum como detentores de vidas perfeitas, a serem responsáveis pela própria mor-
te? Através deste, pretende-se encontrar possíveis pontos de atenção relacionados à fama, que tornem possível a reali-
zação de intervenções preventivas direcionadas a este público. Este trabalho tem como objetivo, à partir do estudo da 
trajetória de vida e morte de quatro celebridades femininas, analisar através dos olhos da psicanálise as relações exis-
tentes entre infância e adolescência, estrutura e funcionamento psíquico, fama e comportamento suicida, buscando 
encontrar possíveis similaridades em suas histórias que nos levem a entender quais foram os possíveis fatores que 
influenciaram no encerramento prematuro, não apenas suas carreiras, mas também suas vidas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise; drogas; comportamento suicida.   

 

INTRODUÇÃO 
Segundo Zimerman (1999) são diversos os fatores que interagem e influenciam na formação da 

personalidade, ou estrutura psíquica, desde os fatores inatos aos adquiridos através da influência do mundo 
externo - uma constante interação entre fatores biológicos e ambientais - sendo um dos principais influenci-
adores a maneira como a relação com os pais se dá durante o desenvolvimento. O grupo familiar exerce um 
importante papel na estruturação do que será, no futuro, o regente oculto de seus pensamentos e atitudes 
acerca de si mesmo e de outrem. Visto que os objetos de estudo não mais se encontram entre nós, o pre-
sente artigo pretende levantar hipóteses a serem averiguadas como possibilidades de intervenção preventi-
va neste grupo específico a partir dos sinais de atenção comuns encontrados na amostra selecionada. 

 

METODOLOGIA 
O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa básica qualitativa de objetivo exploratório, 

sendo uma pesquisa documental construída a partir do estudo de biografias, bibliografia impressa disponí-
vel e seleção de artigos através do Portal Regional da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Neste portal foram 
realizadas buscas cruzando termos pertinentes à proposta como: psicanálise, drogas, comportamento suici-
da, restringindo resultados ao período de 2015 a 2019, com texto completo disponível e em português. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Freud (2016) nos traz que as estruturas psíquicas têm sua constituição durante o desenvolvimento 

psicossexual, tendo como principais marcadores de seu estabelecimento definitivo, por assim dizer, o resul-
tado obtido na elaboração da Castração do Édipo, e a maneira com que estes foram internalizados determi-
nará como cada situação será percebida e resolvida ao longo da vida. Em paralelo, a maneira como passa-
mos por este importante momento de nosso desenvolvimento é diretamente relacionada às vivências ante-
riores a ele. Ao longo do desenvolvimento psicossexual, a interação constante entre libido, prazer e despra-
zer que resulta de nossa interação ininterrupta com o mundo externo, ou seja, com o ambiente e com o 
outro, deixa importantes marcadores em nossa psiquê e a proporcionalidade entre quantidade e relevância 
destes marcadores deixados em cada fase é diretamente relacionada à maneira como este período decisivo 
será elaborado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através da análise psicanalítica das histórias de vida e morte das personalidades em questão, pre-

tende-se analisar as relações existentes entre desenvolvimento, funcionamento psíquico, fama e comporta-
mento suicida, buscando encontrar possíveis similaridades que possam vir a ser pontos de atenção. 
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RESUMO 
Identificar a relação entre inteligência emocional e resiliência e compreender os dois aspectos como fatores de prote-
ção. Através de uma revisão não sistemática da literatura, onde os artigos foram pesquisados nas bases de dados Bi-
reme, Google acadêmico, SciELO, utilizando os descritores: “inteligência emocional versus resiliência”, “emotional intel-
ligence and resilience”. Foram incluídos na busca artigos em português e inglês, e restrita a estudos publicados entre 
2015 e 2020. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inteligência emocional, Resiliência, fatores de proteção. 

 

INTRODUÇÃO 
A resiliência no campo psicológico se define como um processo adaptativo, como um traço de personalida-
de que contribui para otimizar a evolução no desenvolvimento humano. É a capacidade humana de abertura 
diante de constantes mudanças, salientando uma força adaptativa que ajuda na conservação do bem estar 
apesar das circunstâncias presentes. A inteligência emocional também é reconhecida por ser um traço cog-
nitivo, compreendendo como base a percepção de si, autoexpressão, habilidade interpessoal, consciência 
na tomada de decisões e manejo do estresse (BELYKH, 2018).  

 
METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão não sistemática da literatura, onde os artigos foram pesquisados nas bases de 
dados Bireme, Google acadêmico, SciELO, utilizando os descritores: “inteligência emocional versus resiliên-
cia”, “emotional intelligence and resilience”. Foram incluídos na busca artigos em português e inglês, e res-
trita a estudos publicados entre 2015 e 2020. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A atenção sobre as emoções desenvolve hábil funcionamento intrapessoal, desempenhando papel de pro-
teção a situações de risco e clareza em eventos estressantes (DELHOM; SATORRES; & MELÉNDEZ, 
2020). Os conceitos inteligência emocional e resiliência passam a ser classificados como complementares, 
já que ambos se caracterizam como traço de personalidade e como processo. A inteligência emocional 
também é reconhecida por ser um traço cognitivo, compreendendo como base a percepção de si, autoex-
pressão, habilidade interpessoal, consciência na tomada de decisões e manejo do estresse (BELYKH, 
2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os artigos pesquisados observa-se que há uma relação entre os dois aspectos sendo eles a 
inteligência emocional e a resiliência. Portanto a inteligência emocional antecede o processo da resiliência, 
pois o indivíduo com altos níveis de inteligência emocional desenvolve habilidades como regulação emocio-
nal, atenção, clareza, percepção e reflexão sobre as emoções, possibilitando a escolha assertiva na situa-
ção presente. 
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RESUMO 
O presente estudo constitui-se em uma revisão bibliográfica integrativa da literatura publicada nos últimos dez anos, 
com propósito em identificar como se estabelece a prática do profissional de Psicologia inserido na equipe multidiscipli-
nar de Cuidados Paliativos junto a pacientes oncológicos e as intervenções realizadas pelo mesmo.  

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados paliativos; Psicologia; Câncer. 

 

INTRODUÇÃO 
Cuidados Paliativos (CP) são cuidados oferecidos a pessoas que se encontram em intenso sofrimento, pro-
veniente de doença grave, especialmente pacientes terminais. Deste modo, seu objetivo é melhorar a quali-
dade de vida dos pacientes, de suas famílias e de seus cuidadores (ANCP, 2006). 
Como parte da equipe, o papel do psicólogo a ser realizado durante o processo é de facilitar a compreensão 
do paciente sobre sua atual condição de vida, auxiliar a busca de seus recursos internos para minimizar o 
sofrimento e favorecer a ressignificação da experiência do adoecer. (DOMINGUES 2013; REZENDE, GO-
MES; MACHADO, 2014; CARVALHO 2015). 

 
METODOLOGIA 

Revisão integrativa da literatura, utilizando as bases de dados Scielo, Lilacs, Pepsic e Periódicos Capes, 
utilizando as palavras chave “cuidados paliativos”, “psicologia” e “câncer”. Foram incluídos artigos em língua 
portuguesa, publicados entre 2010 e 2019, que abordassem pacientes oncológicos adultos em atendimento 
hospitalar e excluídos artigos que não abordavam CP em câncer, o papel do cuidador, CP em tratamento 
domiciliar e sem descrição da psicologia. Foram selecionados 4 para o estudo que se encaixavam nos crité-
rios. 

DISCUSSÕES 
Os artigos selecionados abordam o paciente oncológico em CP e a função do psicólogo inserido no ambien-
te hospitalar no qual era nosso foco primordial. Abordam também a comunicação entre paciente, médicos e 
família, e intervenções realizadas em psicoterapêuticas breves, o acolhimento e escuta.  Os resultados co-
locam em relevo, a importância de uma equipe multidisciplinar para a prática, de modo a viabilizar os aspec-
tos físicos, psicológicos, sociais e espirituais, contribuindo para uma assistência humanizada ao contempla-
rem as dimensões emocionais da terminalidade. A importância de um psicólogo integrado à equipe promove 
uma melhora da qualidade de vida de pacientes que se encontram em tratamento com o câncer, diminuindo 
os agentes que geram sofrimento e angustia. (ANCP, 2007; CRM-SP; JUVER, 2007). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O papel do psicólogo e as intervenções psicológicas, buscam prevenir, aliviar e intervir quanto ao sofrimento 
dos pacientes em processo de morte, que não respondem mais a tratamentos curativos. O profissional de 
Psicologia junto à equipe multidisciplinar em cuidados paliativos colabora de maneira significativa tratamen-
to do paciente, empenhando-se em proporcionar melhor qualidade de vida possível nos momentos finais de 
vida.  
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O CAMINHO QUE O TRANSEXUAL PERCORRE NO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR  
ATRAVÉS DO SUS 

 
MORO, Gabriel Henrique. Discente do curso de Psicologia –UNILAGO. 
 
CALDEIRA Matheus Colombari ; Docente do curso de Psicologia –UNILAGO. 

 
 

RESUMO 
A transexualidade é um tema discutido amplamente no cenário atual de saúde pública. Há uma busca por respeito fren-
te a uma sociedade que durante muito tempo compreendeu a transexualidade como patologia. Foi realizado uma pes-
quisa bibliográfica qualitativa na base de dados  ilacs, com os descritores “transexualidade” e “SUS” de 2015 a 2019. 
Foram obtidos resultados que discutiam a subjetividade neste processo transexualizador, além da despatologização 
necessária a ser efetivada. A patologização exclui grande parte da população trans do acesso à saúde, burocratizando 
os tratamentos e cuidados adequados aos transexuais e reprimindo as expressões de gênero das pessoas trans que 
conseguem acesso aos serviços em geral, assim os transexuais são impossibilitados de cuidar da própria saúde por 
meios públicos. 

PALAVRA-CHAVE: Transexualidade; SUS; Psicologia. 

INTRODUÇÃO 
O presente estudo buscou investigar o caminho que o transexual percorre em seu processo transexualiza-
dor através do SUS, sob a hipótese de que a busca deste processo pode afetar sua saúde mental, devido 
às intercorrências deste processo no campo biopsicossocial, implicando diretamente na subjetividade. 
 

METODOLOGIA 
Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa a com pesquisa em artigos na base de dados 
LILACS, os descritores utilizados, transexualidade e SUS de 2015 a 2019, foram 11 documentos seleciona-
dos, 7 artigos excluídos e 4 para análise a partir da pergunta norteadora, “qual a subjetividade no processo 
transexualizador do SUS?”. 
 

DISCUSSÕES 
A partir da análise dos artigos, emergiram três núcleos de sentido, “o processo transexualizador e suas ca-
racterísticas”, “nome social, identidade e transexualidade” e “poder, morte e invisibilidade trans”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O processo transexualizador no SUS é um direito da comunidade transexual, porém vários aspectos que 
estão além do próprio procedimento precisam ser reconsiderados como parte deste processo de transexua-
lização. O tempo de espera para o procedimento, programas de acompanhamento e recursos para que o 
paciente tenha condições de realizar todos os processos subjetivos, o uso do nome social e reconhecimento 
social que implica no acolhimento, respeito e dignidade. É necessário medidas e políticas que defendam as 
demandas dos transexuais. Esta lacuna político-social implica na violência, intolerância e invisibilidade da 
pessoa trans na sociedade. 
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RESUMO 
O trabalho tem como objeto o indivíduo denominado pela psicologia do “perverso” e suas relações para com a socieda-
de em que está inserido. Para tal faz-se uma revisão da literatura de três teóricos sobre o tema: Freud, Lacan e Fou-
cault. A partir do entendimento das teorias Freudianas e Lacanianas sobre o que é a perversão, e o que ocorre com o 
indivíduo perverso, o trabalho amarra os conceitos e pensa esse indivíduo inserido na sociedade através de Michel 
Foucault, que trará as relações de poder que constroem social e culturalmente o que   o “perverso” e a forma como ele 
deve ser tratado. Visa-se entender a forma como um psicólogo deve agir com um “perverso” e tamb m buscar para este 
um tratamento possível. 

PALAVRAS-CHAVE: psicanálise, perversão, sociedade. 

 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho se questiona sobre a forma como a sociedade percebe e lida com o sujeito que a psi-
canálise deu o nome de “perverso”. A partir de uma leitura de dois principais teóricos da psicanálise, Freud 
e Lacan, colocados em diálogo com o filósofo Michel Foucault, traça-se um caminho para entender os usos 
políticos e de exclusão da estrutura psicanalítica, assim como atentar aos cuidados com esse sujeito. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho foi feito a partir de uma leitura exegética da dos três pensadores expostos, assim como o do 
entrelaçamento das teorias, além da leitura e incorporação de artigos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
A psicanálise pensa a perversão como uma estrutura que forma o eu do indivíduo, é importante marcar suas 
características assim como também ressaltar sua função discursiva, não há, uma formação biológica espe-
cífica que induza necessariamente o indivíduo à perversão. Como uma função em partes discursiva e não 
puramente biológica, percebe-se a necessidade de levar em consideração o meio social e de vivências do 
indivíduo para compreender a perversão do sujeito “perverso”. Foucault ressalta a função repressora e de 
exclusão da categoria do “perverso”, colocado a par da sociedade, fora de uma cadeia, sem que se pense a 
sociedade que transformou o sujeito no que ele  , delegando a essa “prisão” a função de “salva-lo”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo chega à conclusão de que é necessário para a psicologia como um todo, pensar formas de lidar 
com o sujeito “perverso”, uma vez que rejeitam as normas sociais, o que causa impactos possivelmente 
graves nas vidas de outros, mas ao mesmo tempo são frutos dessa mesma sociedade.   
.  
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RESUMO 
O uso da tecnologia causa impactos no desenvolvimento infantil acerca do uso demasiado, causando conseqüências a 
curto e longo prazo, haja vista que o uso moderado traz inúmeros benefícios em vários aspectos. Tornou-se muito co-
mum utilizar a tecnologia desde muito cedo, o que deve ser monitorado pelos pais, para que a saúde física e psíquica 
da criança não seja afetada pelo mau uso de tal ferramenta. O brincar na infância é muito importante para que esse 
indivíduo se desenvolva de maneira saudável através da criatividade e imaginação, construindo suas bases de identifi-
cação como individuo em sua subjetividade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, infância, desenvolvimento. 

 

INTRODUÇÃO 
Considerando o crescimento significativo no número de crianças que fazem o uso cada vez mais precoce da 
tecnologia, torna-se necessário compreender tal problemática e reconhecer que o uso excessivo da tecno-
logia pode causar impactos no desenvolvimento infantil de modo geral. O estudo tem como objetivo discutir 
o uso da tecnologia na infância e a partir desse contexto, avaliar os aspectos que podem ser comprometidos 
no desenvolvimento infantil, relacionando com teorias psicanalíticas. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de revisão de literatura não sistemática valendo-se de metodologia qualitativa. Os critérios de in-
clusão utilizados foram artigos em português, correlacionando com estudos e teorias de pesquisadores so-
bre o uso da tecnologia na infância, contexto histórico, estatísticas e os conceitos psicanalíticos. A pesquisa 
foi realizada através das bases de dados Scielo, Periódicos Eletrônicos de Psicologia, e livros.  

 

DISCUSSÕES  
O uso da tecnologia está cada vez mais presente na vida das famílias, o que faz com que as crianças te-
nham tal contato desde muito cedo. A questão a ser discutida não é o uso propriamente dito, mas sim o 
tempo em que as crianças permanecem com os aparelhos eletrônicos nas mãos. Estudos apontam que 
crianças que passam muito tempo envolvidos com aparelhos tecnológicos sofrem consideráveis prejuízos 
em seu desenvolvimento nos aspectos psicomotores, cognitivos e sócioafetivos tais como surgimento de 
transtornos psicológicos, isolamento social, dificuldade na leitura e escrita, dores de cabeça, além de pro-
blemas visuais e auditivos. O uso da tecnologia de forma adequada traz grandes benefícios para os usuá-
rios, até mesmo para as crianças. Para as crianças, a tecnologia pode ser uma grande aliada na aprendiza-
gem, sendo possível desenvolver habilidades motoras e cognitivas aprimorando a capacidade de orientação 
espacial, além de facilitar a socialização de pessoas tímidas. O papel do psicólogo nesse contexto é promo-
ver intervenções acerca da demanda, contando com a participação dos pais e da escola.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É possível concluir que o avanço tecnológico influenciou diretamente a mudança do brincar e de se relacio-
nar das crianças. O uso da tecnologia traz inúmeros benefícios e malefícios, sendo que o que determina as 
vantagens e desvantagens não é o seu uso, mas o tempo que é determinado para utilização. Os prejuízos 
para o desenvolvimento infantil apresentados são provenientes do uso demasiado, ou seja, quando a crian-
ça passa mais tempo no mundo virtual do que no mundo real, transformando o brincar tecnológico em sua 
única ou principal forma de brincadeira. Vale destacar a importância dos pais mostrarem aos filhos que exis-
te outra opção, outra forma de se relacionar e de brincar. 
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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi investigar a percepção e a satisfação corporal em portadores de  obesos, através de uma 
revisão integrativa da literatura. A pesquisa foi realizada usando quatro bases de dados: Literatura Latino-americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), e Periódicos Eletrô-
nicos de Psicologia (PePSIC), utilizando os descritores: “Obesity” e “Body Satisfaction”. Foram incluídos na busca arti-
gos em português e inglês, e restrita a estudos publicados entre 2015 e 2019. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, satisfação corporal 

 

INTRODUÇÃO 
A obesidade vem sendo apontada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das situações 
problemáticas com maior demanda na saúde pública do mundo, com projeção de crescimento nos próximos 
anos.  Obesos tem sofrido cada vez mais com práticas discriminatórias, e podem trazer prejuízos a sua 
imagem corporal. Pessoas acometidas pela obesidade acabando internalizando um viés de peso.  Essa 
construção de viés de peso é adquirida com as experiencias vivenciadas e internalizadas. Isso acaba acar-
retando sofrimento, angústias, vergonhas e início de transtornos depressivos e alimentares (LEE et. al., 
2019).  
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica integrativa realizada usando as bases de dados: Literatura Latino-americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), e Pe-
riódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), com os “Obesity” e “Body Satisfaction”. Foram incluídos artigos 
em português e inglês, e publicados entre 2015 e 2019. Foram excluídos estudos que tenham relação com 
cirurgia bariátrica, gestantes, menores de 18 anos e idosos acima de 65 anos.  
 

DISCUSSÕES 
A insatisfação corporal é uma das causas possíveis para início de transtornos alimentares, humor deprimido 
e ganho elevado de peso em indivíduos de ambos os sexos, sendo o feminino o mais afetado. Estudos 
apontam que quando são expostas a corpos de tamanhos diferentes ao seu, mulheres tem a percepção 
corporal alterada, podendo causar maior insatisfação (BOULD et. al., 2018). 
O processo de tratamento da obesidade, inclui mudanças no estilo de vida, como modificação da dieta e 
intervenções com exercícios que acarretam em uma redução de peso corporal. Esses procedimentos cos-
tumar ter um resultado eficaz quando se diz em curto prazo. A manutenção da perda de peso, costuma ser 
um desafio para esse público. Programas de intervenção para a perda de peso, podem ajudar a melhor a 
imagem corporal entre pessoas obesas. A imagem corporal pode afetar o bem estar psicológico, causando 
assim uma possível satisfação corporal. Portanto, programas para a perda e a manutenção de peso, podem 
ser eficazes para melhorar e manter a imagem corporal por completo (CHAO, 2015) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A perda de peso por si só não é suficiente para que haja satisfação corporal. Um conjunto de fatores deve 
ser levado em consideração quando falamos de obesidade e satisfação corporal. Os resultados apresenta-
dos nesse estudo fornecem informações importantes a respeito do público feminino e satisfação corporal.  
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RESUMO 
Atualmente existem diversas pesquisas em que evidenciam o quanto o jovem estudante está em um momento de vulne-
rabilidade psíquica. Essa vulnerabilidade dá-se por diversos fatores como as mudanças sociais, exigências físicas, 
psíquicas e intelectuais que ocorrem com o ingresso em uma universidade. Essa vulnerabilidade traz consigo grandes 
riscos de adoecimento psíquico, e eles podem se desencadear sendo pré-existentes ou não. É possível analisar que os 
estudantes das áreas da saúde são os que mais sofrem desses adoecimentos justamente por conta das cobranças e 
responsabilidades acadêmicas como por exemplo os estágios práticos e também das responsabilidades quanto a vida 
de outro ser humano em suas mãos. O presente estudo teve como objetivo investigar as principais demandas de adoe-
cimento mental de estudantes universitários, a fim de promover prevenção adequada e também meios dentro das uni-
versidades em que o estudante possa ser acolhido e ter sua qualidade de vida melhorada dentro do período acadêmico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sofrimento psíquico; Estudantes universitários; Fatores de risco; Área da saúde. 

INTRODUÇÃO 
Quando o indivíduo inicia sua vida acadêmica, ele traz consigo uma série de expectativas pessoais, profis-
sionais, medos e anseios em relação ao futuro, e diante de todo esse contexto, podem surgir demandas 
emocionais que este não esteja capacitado para lidar e que muitas vezes são ignoradas ou tratadas incorre-
tamente (PADOVANI et al., 2014). O indivíduo deve estar cercado de suporte pela instituição que deve auxi-
lia-lo em seus conflitos psíquicos a fim de ter uma qualidade de vida acadêmica adequada e saudável, que 
consequentemente o prepara para ser um profissional bem qualificado e seguro. 
 

METODOLOGIA 
A presente pesquisa caracteriza-se em uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados 20 artigos científicos 
publicados nos últimos 10 anos nas bases Scielo, Pepsic, Lilics, e BVSalud a fim de investigar as principais 
queixas de sofrimento psíquico em estudantes universitários da área da saúde e os meios mais eficazes de 
melhorar a qualidade de vida dos mesmos perante as demandas de saúde mental. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Ingressar em uma universidade é um marco na vida de um indivíduo pois traz consigo diversas mudanças 
como a escolha profissional, as expectativas quanto ao seu futuro, a busca pela independência e o início 
das relações sociais. Com todos esses acontecimentos, é necessário ocorrer grandes mudanças como o 
afastamento das relações familiares, pressão pelas entregas e exigências acadêmicas e outros, que são 
responsáveis pelo adoecimento psíquico dentro do período de graduação. Conforme pesquisa realizada 
pela revista BMC MEDICINE no ano de 2010 o Brasil foi o país com maior taxa de depressão em avaliação 
feita em 18 países de alta e média renda (NOGUEIRA, 2013). A falta de despreparo diante das demandas 
psíquicas por parte das instituições também é uma grande preocupação, pois o estudante é colocado diante 
de muitos estressores e no geral não sabem como lidar com esse adoecimento. Portanto é de grande im-
portância trabalhar em meios eficazes de prevenção tratamento e manejo da saúde mental do universitário. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As doenças mentais como depressão, ansiedade e stress tem se tornado cada vez mais frequente na vida 
acadêmica em especial em estudantes da área da saúde, sendo de grande importância pesquisas que con-
tribuam para melhor compreensão, prevenção e tratamento das demandas. 
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RESUMO 
O objetivo desse trabalho é identificar como a Transgeneridade é compreendida no contexto escolar, tendo como ênfa-
se levantar as principais queixas e dificuldades de cada sujeito. Para cumprir nosso objetivo utilizaremos a psicologia 
histórico-cultural de Lev Semiónovich Vigotski (1896-1936). Para isso, realizamos também uma revisão bibliográfica, 
compreendendo a sexualidade no âmbito educacional. Por fim, apresentamos a discussão que o trabalho de educação 
sexual nas escolas vai ao encontro de uma prática da psicologia da educação comprometida com o processo de huma-
nização 

PALAVRAS-CHAVE: Transgeneridade, Identidade de gênero, Identidade Sexual, Educação. 

 

INTRODUÇÃO 
O trabalho pretendeu compreender o entendimento sobre as Transgeneridades no contexto educacional, 
permitindo levantar uma série de questionamento e avaliações, destacando a integralidade física e psicoló-
gica de pessoas trans. Neste sentido, devemos alertar, de princípio, que esse processo se constituiu como 
uma difícil tarefa, diga-se de passagem, pela baixa demanda de estudos e pesquisas.  

 

METODOLOGIA 
Trata-se de pesquisa bibliográfica com base na abordagem histórico-cultural de Vigotski. Desenvolvemos 
um estudo explicativo, utilizando os princípios da pesquisa bibliográfica a partir de base cientificas, bus-
cando analisar livros, artigos, teses, dissertações em material on-line. Para a sua construção, seleciona-
mos 12 artigos, uma dissertação e uma tese de doutorado. Para, além disso, trabalhamos também com 
clássicos da teoria de Vigotski, visto que é necessário para compreender e explicar a teoria relacionando-a 
com o tema de nosso estudo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Avaliar as discussões sobre as Transgeneridades no contexto educacional, nos permitiu questionar e avaliar 
diversos aspectos. Compreender o desenvolvimento da sexualidade é somente possível por meio de medi-
ações sociais, no processo humanização, visto que a constituição psíquica do sujeito não é natural e sim 
transformada a partir das necessidades do sujeito. O trabalho de educação sexual no âmbito educacional, 
abrange a prática psicológica e a educação no processo humanitário. O profissional possui condições de 
desenvolver o pensamento crítico, também as questões acerca do respeito a diversidade humana.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Na perspectiva de releitura bibliográfica, principalmente, ao se tratar de sexualidade no âmbito educacional, 
é preciso que haja a preocupação de uma destruição e revolução dos diversos preconceitos sociais. So-
mente assim, compreendemos o desenvolvimento histórico, político, social e cultural, avaliando seus signifi-
cados e sentidos calcados ainda na homofobia. No entanto, devemos ainda entender a sexualidade como 
um processo histórico-cultural, ou seja, produto das experiências e reflexões acerca das significações e 

intencionalidades sexuais.  
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O ENCARCERAMENTO E O PAPEL DO ESTADO NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

OLIVEIRA, Regiani kelly. Discente do curso de Serviço Social - UNILAGO 
 
OLIVEIRA, Ana Paula Polacchini de. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO 
 
 

RESUMO 
Estudo realizado para o curso de Serviço Social com objetivo analisar e discutir o papel do Estado no encarceramento 

como expressão e manifestação da dinâmica produzida pela lógica do capital, como o Estado se posiciona e se 
articula perante o encarceramento, corroborando com toda uma estrutura para servir aos interesses da or-
dem do capital. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Encarceramento, Capitalismo, Desigualdade. 

 

INTRODUÇÃO 
O Estado burguês com seu braço repressivo, através do uso da força para opressão e dominação econômi-
ca, passa a garantir e assegurar o domínio da burguesia sobre a classe trabalhadora, com seu aparato jurí-
dico penal punitivista e cumplice da manutenção de privilégios da branquitude e da elite.  
 

METODOLOGIA 
A metodologia aplicada para condução da presente pesquisa é a histórico-dialética, analisando as expres-
sões da questão social produzidas pela exploração e dominação existentes na luta de classes entre a bur-
guesia e a classe trabalhadora. 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 e Departamento Penitenciário Nacional/ Levantamento Nacio-
nal de Informações Penitenciaria (DEPEN/ InfoPen)). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O Estado se articula e se posiciona diante dos interesses do capital, possuindo papel fundamental na domi-
nação e exploração de classe e legitimando a lógica presente no capitalismo. Desse modo, colabora para 
manutenção da miserabilidade da população, cumprindo o cárcere seu papel no sistema econômico capita-
lista de marginalizar a pobreza e aprisionar aqueles indivíduos que vivem à margem da sociedade burgue-
sa. E na esteira da desigualdade social pertinente ao sistema capitalista, vem a desigualdade racial, corpos 
negros que são historicamente perpassados pelo controle e punição, sujeitos políticos que ao longos dos 
anos vem sendo ignorados e desrespeitados pelo Estado, principalmente diante das demandas de políticas 
públicas. O Estado assim, com seu aparato jurídico penal, passa a garantir e assegurar o domínio da bur-
guesia, inclusive com a prerrogativa do uso da força, garantindo e assegurando as condições de opressão e 
dominação econômica, que concentra os meios de produção nas mãos da burguesia e que, cada vez mais, 
empobrece o conjunto geral da classe trabalhadora. 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Diante do avanço do capitalismo juntamente com os ajuste provocados pela políticas neoliberais, onde o 
Estado diminui seu braço protetivo e se ausenta em políticas essenciais como educação, saúde, lazer, mo-
radia, gerando o aumento das desigualdades e exclusões sociais. A lógica perversa do capitalismo, o apa-
rato repressivo do Estado, criminaliza a pobreza e pune os miseráveis, marginalizando e aprisionando os 
que vivem à margem da sociedade burguesa. 
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INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO 

OLIVEIRA, Natália de Souza. Discente do curso de Serviço Social - UNILAGO. 

ALMEIDA, Denise Beatriz Rack de. Docente do curso de Serviço Social - UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
O presente estudo, tem como objetivo geral a discutir a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
Ao Estado cabe o dever em criar políticas e sistema regulatório ao mercado, de maneira que assegure direitos e 
legitime sua função de formulador de políticas públicas. Situação criada e que justifica a lei de cotas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Trabalho; Lei de Cotas. 

 
INTRODUÇÃO 

Tem como objetivo refletir a trajetória e conquistas da pessoa com deficiência, destacando sua inserção no 
mercado de trabalho. É possível afirmar que as pessoas com deficiência, sempre sofreram algum tipo de 
discriminação ou exclusão, se considerarmos o desenvolvimento da história da humanidade. Paradigmas 
foram construídos pela sociedade, entretanto, gradativamente foram quebrados, fatos que se tornaram sur-
preendente para os que julgavam e não enxergavam o potencial e possibilidades. 

 

METODOLOGIA 
Este estudo consiste em um levantamento bibliográfico e documental, como objetivo de discutir a trajetória e 
conquistas da pessoa com deficiência no âmbito do trabalho.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
No mercado de trabalho coexiste de maneira naturalizada, a relação contraditória entre o capital e trabalho, 
envolvendo as relações de produção e forças produtivas, num sistema de exploração, opressão, que 
alimenta a desigualdade. Entretanto o trabalho é a condição para satisfação das necessidades básicas do 
cidadão, sem ele a condição de renda, consumo e economia são afetados diretamente. Constata-se que os 
desdobramentos sócio-históricos das transformações do mundo do trabalho e do mercado criados pelo 
grande capital através de suas estratégias neoliberais como privatizações, terceirizações, contratos 
temporários e desregulamentação dos direitos adquiridos, trouxe desequilíbrio na economia e no próprio 
mercado, transformando o trabalho em escasso, precário com taxas elevadas de desemprego, subemprego, 
etc., com ocorrência provável de uma política de cortes de benefícios e de demais dispositivos a classe 
trabalhadora. Com este cenário, um dos segmentos mais afetado, tende a ser a pessoa com deficiência, 
pois, quando a empresa diminui seu número de trabalhadores, diminui as chances de contratá-los. A partir 
do desenvolvimento da ciência, constata-se a preocupação de outra sociabilidade, fato que desperta o 
conceito e reconhecimento, como uma pessoa de direitos, a partir da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, e demais dispositivos legais que os sucederam, com participação direta dos movimentos 
sociais. Especificamente a Lei de Cotas (Lei 8213/91), buscou dar acesso e direitos ao trabalho as pessoas 
com deficiência, estabelecendo como reserva legal, a obrigatoriedade das empresas com 100 ou mais 
empregados preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência e promover a 
acessibilidade nos locais.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos deficientes buscam sua independência e autonomia para alcançar seus desejos em busca de sua 
liberdade e independência. A inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiências promove a 
sociabilidade, renda e inclusão em condições mais justas e cidadã. 
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INTERSETORIALIDADE DAS ESTRAÉGIAS DE SAÚDE 
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RESUMO 

Fundamentada nos princípios do SUS, a intersetorialidade é importante estratégia e articulação de ações nos territórios 
de abrangência. Estudo bibliográfico e documental, com propósito de compreender a intersetorialidade na atenção bási-
ca de saúde e a relações com demais políticas públicas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Intersetorialidade, política de saúde, políticas públicas.  

 

INTRODUÇÃO 
A lei 8.080 de 19/09/1990 estabelece que são vários os condicionantes em saúde, colocando como neces-
sário a articulação de várias políticas para efetivação da atenção básica em saúde, conforme preconizado. 
Com esta proposta, a intersetorialidade entre as políticas ganha maior espaço e legitimidade às ações e 
estratégias nos territórios. Com propósito de compreender a intersetorialidade nas ações de saúde e a rela-
ções com demais políticas, é que este estudo foi elaborado.    

 
METODOLOGIA 

Levantamento bibliográfico, com a utilização de legislação específica da saúde e artigos eletrônicos para 
construção do estudo.  
 

DISCUSSÕES 
Com a implantação do SUS, o debate sobre a intersetorialidade ganhou amplitude ao buscar contemplar os 
princípios de universalização do acesso a saúde como direito de todo cidadão, descentralização das deci-
sões a nível local e a participação do cidadão nas decisões. Para lei 8.080 de 19/09/1990 são condicionan-
tes em saúde a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a edu-
cação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. A intersetorialidade em saúde tem 
sido definida como coordenação entre setores, intervenção coordenada de instituições, articulação entre 
saberes, planejamento de ações integradas, realização e avaliação de ações para alcançar efeitos em situ-
ações complexas. Estas configurações e sentidos a concebe como imprescindível, ao considerarmos que as 
políticas devem ser integradas com as gestões e ações nos territórios. Como possibilidade de mudança do 
modelo assistencial na política de saúde, se caracteriza como estratégia ao buscar compreender a realidade 
social em suas múltiplas situações, envolvendo o atendimento da saúde. Trata-se de um conceito ampliado 
de saúde que não está focado apenas na doença, mas o direito a qualidade de vida.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível afirmar a Intersetorialidade diz respeito as ações que envolvem as demais gestões das políticas 
públicas, e não apenas a saúde, com o propósito de compreender o sujeito em sua totalidade e particulari-
dade, atravessada por diversas situações. Ela Não obstáculo ou problema as gestões e políticas públicas, 
talvez seja uma parcial solução.  
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SERVIÇO SOCIAL NÃO É CARIDADE 
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RESUMO 
O propósito desse estudo foi transformar as inquietações de início da formação profissional em reflexões e 
possibilidade de esclarecimentos. Fixado como objetivo refletir sobre o equívoco entre Serviço Social, assis-
tência social e caridade, a partir de levantamento bibliográfico e documental, realizado em livros, artigos e 
sites.  
  

PALAVRA-CHAVE: Serviço Social, caridade, assistência social 
 

INTRODUÇÃO 
Em maio de 2020 o Serviço Social completou 84 anos no Brasil. Mesmo sendo uma profissão consolidada e 
reconhecida legalmente, ainda há equívocos ao relaciona-la a assistência social e caridade. O propósito 
desse estudo foi refletir sobre a profissão e demonstraras diferenças entre assistência social e caridade. . 
 

METODOLOGIA 
Levantamento bibliográfico e documental, realizado através da legislação, livros, artigos e meios eletrônicos.  
 

DISCUSSÕES 
Mesmo que pareça compreendido e superados, existem alguns equívocos que persistem, ocasionalmente 
manifestado, cabendo novos esclarecimentos. Um deles é que Serviço Social, não é caridade. A caridade 
sempre esteve presente na  história e desenvolvimento da humanidade, organizada em torno dos desígnios 
dogmáticos da prática cristã, norteados pela fé e crença de segmentos religiosos, que trabalham a caridade 
volutariamente como forma de expressão de sua fé. Essa maneira de organizar e agir, torna-se recorrente e 
provavelmente perdurará, fase a disposição de fazer e da sociedade e Estado em receber sua doação. Ou-
tra situação é a confusão entre assistente social e assistência social. O 1º é o profissional de serviço social, 
o 2º uma política pública assegurada na CF/1988, como integrante do tripé da seguridade social (assistên-
cia, saúde e previdência), consolidada com a regulamentação da lei 8.742 de 07/12/93 (Lei Orgânica de 
Assistência social -LOAS). Serviço Social é uma profissão de nível superior, regulamentada desde 1957 
substitutída pela 8.662/93,  mas as primeiras escolas de formação profissional surgiram a partir de 1936, 
possuí código de ética profissional, um conselho federal e respectivos conselhos regionais por todo país, 
além de demais instituições legalmente constituídas que a representa, no Brasil  e outros países.  Reconhe-
cer que o nascimento da profissão ocorreu no seio da igreja católica é fundamental, isso faz parte da nossa 
história e não deve ser negado. Mas é preciso esclarecer, a profissão se refez ao longo das décadas, com 
inúmeras conquistas e realização com peso político significativo, influindo na conformação das políticas 
sociais, com significativo amadurecimento teórico-metodológio, ético-político e técnico-operativo. Para o 
exercício da profissão é necessário à conclusão do curso de serviço social em uma instituição devidamente 
reconhecida pelo MEC, inscrição do profissional no conselho (CRESS), órgão responsável pela fiscalização 
do execício profissional. A atuação  do profissional dá-se em instituições públicas, privadas e organizações 
da sociedade civil em diversas áreas além de programas e projetos. Tradicionalmente a profissão tem inte-
ressado mais o público feminino, talvez pelo os equívocos sobre ela, entretanto, vem sendo desmitificado 
com a inserção crescente do sexo masculino. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O entendimento sobre as diferenças entre assistência social, caridade e serviço social se faz necessário, a 
compreensão que o Estado é laico, que as religiões e seus respectivos representantes e seguidores podem 
fazer caridade, mas não podem confundir esta prática com uma política pública que efetiva os direitos. Ser-
viço Social é profissão com referencial teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, que tem sua 
atuação pautada na democracia, liberdade e respeito a singularidade dos indivíduos e grupos.   
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O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA 
MULHER 
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RESUMO 
O presente estudo tem por objetivo discutir as violências de gêneros contra mulheres, perpassando pelas legislações de 
proteção e consequências da violência, analisar e discutir dados estatísticos sobre as violências contra mulher, avalian-
do e compreendendo o trabalho profissional do assistente social.    
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência contra mulher, assistente social, intervenção profissional.  

 

INTRODUÇÃO 
A pesquisa teve como objetivo, problematizar os desafios enfrentados pelas mulheres em situação de vio-
lência, trazendo à tona as desigualdades de gêneros presente na sociedade que fazem parte das manifes-
tações da violência, especificando as consequências da violência, ponderar a questão social e a importân-
cia da atuação profissional do assistente social enquanto enfrentamento da violência. 

 
METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza como de natureza básica, com abordagem quali-quantitativa e aos fins da pesquisa 
considere descritiva. Os procedimentos adotados serão de pesquisa bibliográfica e documental, através do 
levantamento e produção de conhecimentos de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios 
escritos e eletrônicos, como os livros, dissertações, teses, artigos científicos, leis, orientações técnicas, 
guias e manuais sobre o assunto.      
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O papel da mulher na sociedade foi estruturado por relações culturais e históricas, à mulher do sexo femini-
no sempre foi lhe imposto o papel de dona de casa e sua obrigação era cuidar da casa dos filhos e servir 
aos seus “maridos”, com o tempo atrav s de movimentos feminista as mulheres foram ganhando mais es-
paços na sociedade e com isso, trazendo o empoderamento feminino onde as mulheres começam a ter 
consciência de seus direitos. A violência é fenômeno social e se manifesta de varias formas, ela, sempre 
existiu mais cada um a interpreta de uma forma diferente, no caso da violência de gênero ela acontece 
quando o agressor do sexo masculino agride uma mulher do sexo feminino, essa violência pode ser psico-
lógica, moral, sexual, patrimonial entre outras formas de violência, entendemos que essas violências de 
gêneros acontecem pelo fato de que o patriarcado por muito tempo transtornou na sociedade de varias for-
mas trazendo aspectos machistas e de submissão, sendo assim, o agressor acredita que de alguma forma 
possui certo domínio sobre a vítima, e a mesma, por as vezes não ter acesso a informação se sente res-
ponsabilizada pelo ocorrido. O trabalho profissional do Assistente Social se materializa através das expres-
sões das questões sociais, a violência sendo uma dessas expressões contribui para a discussão da atuação 
profissional nesta esfera, na forma de enfrentamento da violência, possibilitando novos horizontes as víti-
mas que se encontra em situação de violência.    
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observamos que a violência contra mulher perpassa por uma série de relações patriarcais de submissão, 
machismo e que envolve o atual sistema capitalista que infelizmente presenciamos, dificultando cada vez 
mais o acesso das vitimas as redes de atendimentos, presenciamos uma governo falho onde a vitima quan-
do denuncia não tem total apoio de segurança e muitas acabam até morrendo, portanto os profissionais de 
serviço social tem que aprimorar seus atendimentos referente ao enfrentamento da violência e buscando 
sempre apoiar a vítima e não à culpabilizar pelo contexto que a mesma está passando, refletindo e direcio-
nando ações de prevenção e de viabilização de direitos.    
.  
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RESUMO 

O objetivo do estudo foi fazer uma reflexões sobre o documento e manifestação oficial do CFESS -Conselho Federal 
de Serviço Social- a respeito da  descriminalização e legalização do aborto, publicado em 2016. Destaca-se que a 
criminalização  afeta diretamente as mulheres, considerando as inúmeras mortes ocorridas decorrente de abortos 
clandestinos, elevado número de mulheres internadas principalmente no SUS devido a complicações de um aborto 
inseguro em clínicas não autorizadas.  
 

PALAVRAS-CHAVE: CFESS, legalização do aborto, descriminilização do aborto. 
 

INTRODUÇÃO 
O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) defende a descriminilização e legalização do aborto, por 
compreender que essa é uma discussão que deve ser tratada na âmbito da dimensão da ética e da liber-
dade, contrapondo o fundamentalismo religioso, preconceitos e às expressões do patriarcado. Este estu-
do se propõem a uma reflexões sobre o documento considerando-o como manifestação oficial do conjun-
to da categoria.  

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica, utilizando como referência o documento oficial publicado pelo Conselho Federal 
de Serviço Social “CFESS Manifesta- Dia Latino-Americano e Caribenho pela Descriminalização e Legali-
zação do Aborto” publicado em setembro de 201 . 

 

DISCUSSÕES 
O documento apresenta dados que indicam que abortos clandestinos são realizados todos os dias no 
Brasil, sem nenhum cuidado com a saúde da mulher, ocasionando mortes e sequelas. O abortamento in-
seguro se tornou a quinta maior causa de mortalidade materna no país. Dados da universidade de Per-
nambuco (UFPE) e universidade de Brasília (UNB) no Relatório Aborto e Saúde Pública: 20 anos de Pes-
quisas no Brasil, ocorre em média 3,7 milhões de abortos no Brasil, entre muheres de 20 a 29 anos de 
idade, 70% é casada, mãe e católica. Nascimentos indejados representam quase 50%, conforme Pesqui-
sa Nacional Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006), configurando como resultado de 
uma gravidez indesejada ou sem planejamento, que podem resultar em negligencia, abandono, violên-
cias, etc.. O IBGE, em levantamento realizado em 2013, destaca que aborto provocado registrm 1,1 mi-
lhão do total de 8,7 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos que já fizeram ao menos um 
aborto na vida. É impossível desconsiderar estas informações sobre o abortamento, acreditando que de-
ve ser tratado como crime. Descriminilazar é compreender o cotidiano das mulheres brasileira numa di-
mensão ética. Os profissionais assistentes sociais, por meio do seu conselho de classe reconhecem esta 
grave situação, e,  se posicionam “em favor da liberdade como valor  tico central”, pois consideram que a 
a maternidade deve ser consciente, sem imposição política, cultural e social, debate que justifica uma das 
bandeiras de luta  do movimento feminista “Nosso corpo nos pertence”. O objetivo dessa campanha   
alertar sobre a autonomia das mulheres em relação ao seu corpo, referendendo os princípios fundantes 
do código de ética do assistente social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O debate sobre a questão do aborto deve ser colocado no campo da ética. Respeitar a decisão da mulher 
e garantir atendimento humanizado com segurança, como também ações e investimento em educação e 
orientação sexual e familiar é fundamental, evitando que muitas vidas deixem de ser ceifadas, responsabi-
lidade de toda sociedade em exigir e dever do Estado em cumprir.  
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O PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO E A CONSTIUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

BUSQUETI, João Vitor Silva. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO. 
 
MAGRI, Anoel Junior. Docente no curso de Serviço Social – UNILAGO. 
 

RESUMO 
O presente estudo tem por objetivo a análise da instituição da republica e a construção da constituição e os seus des-
dobramentos no âmbito da realidade brasileira, considerando a observância e a prevalência dos direitos fundamentais, 
bem como a do princípio da legalidade do Estado brasileiro. O debate a respeito do tema e a luta vem junto aos movi-
mentos sociais dentro do processo ditatorial que o país atravessou.  Era uma nova era de conquistas e garantias de 
diretos a partir de uma constituição participativa e democrática. Mesmo após 30 anos de promulgação da carta magma 
se deparamos com desafios para a institucionalização dos direitos sociais.      
 
PALAVRAS-CHAVE: Republica, Constituição, Estado e Direito  

 

INTRODUÇÃO 
O Estado Brasileiro estava em um colapso, a crise e a instabilidade estavam se debatendo no governo. 
Processo que ocorreu nas décadas de 70 e 80 onde já havia grandes indícios de uma ruptura por parte do 
direcionamento popular, combatendo o que estava explicitado na Constituição de 1946 e nos Atos Instituci-
onais (AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e AI-5). Era o início de uma construção para um regime democrático e participa-
tivo sendo disseminando dentro dos movimentos sociais e cada vez criando novas formas de lutar contra o 
governo. 
 

METODOLOGIA 
Estudo realizado por meio dos procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental através do levanta-
mento e produção de conhecimentos de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e 
eletrônicos, como os livros, dissertações, teses, artigos científicos, leis, orientações técnicas, guias e manu-
ais sobre o assunto. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A Constituição vai procurar demarcar e estabelecer um equilíbrio entre os poderes, e ter um sistema que 
vai interligar os poderes e os seus entes federativos. Novos caminhos estavam pra começar no Brasil, um 
novo sentimento estava dentro do povo, era um momento de transição. Uma inquietação e um direito a se 
manifestar estava tomando conta das escolas, universidades um apreço popular de mudança estava posto 
aos governantes do golpe. Uma comoção e muita expectativa foram depositadas a Tancredo Neves, era um 
apoio para a reconstrução do Brasil, seria o fim de vinte anos (1964 a 1984) de um autoritarismo e de um 
regime escrupuloso. O dia 15 de janeiro de 1985 foi um marco e o início de uma nova história na política 
brasileira, de novos rumos para as instituições e como foi instituído pelo então Presidente da República 
Federativa do Brasil Tancredo Neves era a Nova República. A concretização seria dada pela Constituição 
que seria debatida e elaborada pela tão famosa Assembleia Nacional Constituinte, tendo a liberdade e a 
soberania como centralidade.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Carta Magna é sim atual para os nossos dias, pois tem uma percepção muito avançada e uma ampliação 
de diretos foi dada a partir dela. É uma complexa conjuntura de normas e leis que busca construir um país e 
uma sociedade mais harmoniosa que lute para que não se tenha tantas desigualdades e para que o pre-
conceito seja combatido. Precisamos fazer o reconhecimento que após a Constituição de 1988 temos de-
senvolvido a cidadania. E nos dias atuais temos a responsabilidade de mantermos essa bandeira de luta, ou 
seja, a da garantia dos direitos constitucionais. Temos a necessidade de trazermos essa história para o 
cotidiano dos brasileiros, o melhor instrumento que temos contra o autoritarismo é alastrarmos a verdade 
dentro da história do nosso país. 
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VIOLÊNCIA POLICIAL NAS PERIFERIAS 
BOCALETE, Isadora Beatriz; GUDELI, Vitor Coelho. Discente do curso de Serviço Social – UNI-
LAGO.  
 

ALMEIDA, Denise Beatriz Rack de. Docente do curso de Serviço Social - UNILAGO. 
 

 

RESUMO 
Estudo bibiográfico com objetivo de discutir a violência gerada pela intervenção polícial nas periferias das cidades, con-
siderando o indicativo de crescimento descontrolado da violência polícial em determinadas áreas, demominadas de  
periferias das cidades brasileiras, fato que coloca em descredito a política de segurança pública e o trabalho dos profis-
sionais. A maioria dos mortos são jovens, negros em situação de desemprego ou subemprego, residentes em bairros 
periféricos das cidades.  
 

PALAVRAS-CHAVE: violência policial; violência na periferia, violência.  
 

INTRODUÇÃO 
A violência cometida pelas forças políciais cria situação de descrédito na  política de segurança e trabalho 
dos profissionais. São ações que demonstram barbárie e preconceito contra moradores das periferias do 
Brasil, com discurso de ódio e ações letais a vida humana. O objetivo desse estudo foi discutir a violência 
gerada pela intervenção polícial nas periferias das cidades, através da pesquisa bibliográfica. 
 

METODOLOGIA 
Texto produzido para iniciar a elaboração do pré-projeto de conclusão de curso, carcteriza-se como estudo 
bibliográfico.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Levantamento realizado pelo site G1, aponta que aproximadamente 3.148 pessoas foram mortas por poli-
ciais no 1º semestre de 2020 no Brasil, aumento de 7% de 2019. Entre os policiais que morreram em ser-
viço foram 103 mortes em 2020 representando 24% de crescimento comparando a 2019.  Dentre as atri-
buições das forças policiais, está assegurar o exercício dos direitos aos cidadãos em prol da ordem pública 
e da segurança, por meio de atividades de prevenção primária e secundária. Entretanto, as informações e 
constatações apontam para situações de violência e abuso do poder no exercício do trabalho, por meio do 
uso da violência executada de diversas formas e situação, evidendenciada com mais intensidade nas peri-
ferias, geralmente bairros com número expressivo de jovens, negros, baixa renda, em situação de subem-
prego ou desemprego, com fragilidade de oferta de equipamentos e serviços públicos, entre outras situa-
ções. O uso da força não justifica a prática de atos derivados do abuso ou excesso de poder. Entretanto, 
seria considerado legítima uma ação de prevenção a segurança e a ordem pública que recorresse ao em-
prego de força necessária, desde que não restrinja direitos e garantias individuais. Althusser concebe a 
diferenciação entre aparelho ideológico e repressivo do Estado, descreve que o 1º funciona por meio da 
disseminação da ideologia nas mais variadas instituições, o 2º através da violência e repressão, mas não 
existe aparelho puramente ideológico ou repressivo, apresentam duplo funcionamento. Consta-se que a 
atuação do Estado, representado pelo aparato policial, apresenta diferentes abordagens e diversidades, 
quando solicitada a intervir, considerando regiões, localidades, raças e classes sociais. Boaventura de 
Sousa Santos, descreve a existência de um fascismo do apartheid social, com a segregação social dos 
excluídos, por meio de uma cartografia urbana, dividida em “zonas civilizadas” (atuação do “Estado  rote-
tor”) e “zonas selvagens” (atuação   do “Estado  redador”).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sem ter onde recorrer, a população brasileira tem chamado a responsabilidade para si, o aumento da vio-
lência policial, considerando entre outras situações, a reprodução de discursos de ódio. Por outro lado, os 
policiais, trabalhadores do setor público, não conseguem vislumbrar a concepção ideológica que estão re-
produzindo. Para ambos, vislumbra-se prejuízos a sua vida.  
 

REFERÊNCIAS 
ALTHUSSER, L. Aparelhos ideológicos de Estado: Nota sobre os aparelhos ideológicos de Estado. Rio 
de Janeiro: Graal, 1985.  
BRASIL. Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. SAN-
TOS. Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo:Cortez, 
2010 
VELASCO, Clara, et al. Nº de pessoas mortas pela polícia cresce no Brasil no 1º semestre em plena 
pandemia: assassinatos de policiais também sobem. Disponível em: < https://g1.globo.com/monitor-da-
violencia/noticia/2020/09/03/no-de-pessoas-mortas-pela-policia-cresce-no-brasil-no-1o-semestre-em-plena-
pandemia-assassinatos-de-policiais-tambem-sobem.ghtml>.Acesso em nov 2020 

https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/09/03/no-de-pessoas-mortas-pela-policia-cresce-no-brasil-no-1o-semestre-em-plena-pandemia-assassinatos-de-policiais-tambem-sobem.ghtml%3e.Acesso
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/09/03/no-de-pessoas-mortas-pela-policia-cresce-no-brasil-no-1o-semestre-em-plena-pandemia-assassinatos-de-policiais-tambem-sobem.ghtml%3e.Acesso
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/09/03/no-de-pessoas-mortas-pela-policia-cresce-no-brasil-no-1o-semestre-em-plena-pandemia-assassinatos-de-policiais-tambem-sobem.ghtml%3e.Acesso
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RESUMO 
O presente trabalho busca compreender o contexto de aprovação e regulamentação da Lei Orgânica de Assistência 
Social, contexto que ocorreu a Reforma do Estado brasileiro após derrota da democracia de massas, consolidou-se uma 
direção política das classes dominantes com a interferência da ideologia neoliberal, com isso, nesse período o Estado 
brasileiro se articula com dois âmbitos de sustentação: com a ofensiva da privatização e o movimento de proveito de 
critérios mais burocratizados de acesso a serviços, benefícios e programas, dificultando a população usuária ao acesso 
na Assistência Social, e em consequência disso, vem à retirada da responsabilidade estatal e ampliação do assistencia-
lismo.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Assistência Social, Política Pública e Neoliberalismo. 

 

INTRODUÇÃO 

A lógica neoliberal reproduz o conformismo e o minimalismo dentro do Estado e da implantação e execução 
das políticas sociais. A política pública de assistência social deve ser vista e executada como um espaço 
para mediação e acesso a esse direito social. Assim, é necessário o aprimoramento desta política pública 
na luta pela garantida de proteção social, igualdade e justiça social. 
 

METODOLOGIA 
Este estudo utilizou-se dos procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental, se caracteriza como de 
natureza básica com abordagem qualitativa e quanto aos fins da pesquisa considera-se explicativa. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Conforme Colin e Jacoud (2013) com a Constituição Federal de 1988 houve a necessidade de criação e 
aprovação de leis orgânicas para regulamentar e institucionalizar os avanços alcançados pela Carta Magna, 
estabeleceu também, um caráter não contributivo para a assistência social, com garantia de acesso de 
quem dela necessitar, reunindo ofertas em uma rede de serviços e programas socioassistenciais que articu-
lam com a segurança de renda por meio de benefícios socioassistenciais e da transferência de renda. Se-
guindo a linha de raciocino dos autores, a assistência social teve o início de superação de um quadro histó-
rico de ausência da ação pública, marcada pelo clientelismo e patrimonialismo, pelos auxílios e doações, 
pelas iniciativas fragmentadas, voluntárias e mesmo improvisadas do assistencialismo. Era um quadro onde 
a assistência era voltada á ações de ajuda aos pobres carentes e ancorada na caridade, na filantropia ou na 
benemerência, desresponsabilizava o Estado em face á esses serviços e atenções. Com o reconhecimento 
como política pública asseguradora de direitos no âmbito da Seguridade Social, a assistência social constru-
iu uma nova trajetória, em um contexto de privatização, focalização, seletividade e descentralização, diga-se 
de passagem: no neoliberalismo. Para Potyara e Siqueira (2010), a interferência do neoliberalismo fez com 
que a Assistência social tomasse a direção na focalização da pobreza, na privatização e que tenha centrali-
dade nos programas de transferência de renda – PRT, direção contrária do que foi formulado na CF/88. 
Essa direção na focalização nos mais pobres seguindo a lógica neoliberal indica que: para atingir bem-estar 
social é necessário garantir a liberdade de mercado; a não interferência do Estado no âmbito individual; 
privatização dos bens e serviços públicos; a concessão da proteção social apenas aos merecedores. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A focalização na pobreza dentro da Assistência Social que se deu a partir da Reforma do Estado junto com 
a interferência da ideologia neoliberal produz e reproduz conseqüências como: a naturalização da pobreza e 
a responsabilização dos indivíduos pelo seu bem-estar. Criam-se armadilhas da pobreza dentro dos Pro-
gramas e Benefícios de Transferência com a metodologia de usar a renda per-capita para eleger a proteção 
social do usuário.  
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DILEMA: O EMPODERAMENTO DA MULHER NEGRA NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITA-
LISTA 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo evidenciar as limitações do empoderamento da mulher negra no modo de produ-
ção capitalista, demonstrando assim as contradições e as falácias, já que o empoderamento nos marcos do capital não 
proporciona a emancipação da mulher negra. O trabalho também busca expor que as manifestações do racismo são 
retroalimentadas pelos alicerces que sustentam o capitalismo e que esse não inventou o racismo, mas sim se apropriou 
dele. 
 
Palavras-chave: Empoderamento, Capitalismo, Raça, Genêro e Classe. 

 

INTRODUÇÃO 
Nas épocas anteriores da história, em quase todos os lugares, encontramos sociedades estruturadas em 
vários segmentos, em uma hierarquia diferenciada das posições dos indivíduos. Na Roma antiga, temos 
patrícios, guerreiros, plebeus e escravos; na Idade Média, senhores feudais, vassalos, membros de corpo-
rações, artesãos e servos; além disso, em quase todas essas classes, novas subdivisões. A moderna soci-
edade burguesa, que surgiu do declínio da sociedade feudal, não aboliu as contradições de classe. Ela 
apenas colocou novas classes, novas condições de opressão e novas formas de luta no lugar das antigas 
(MARX, 2008). 
 

METODOLOGIA 
O estudo se caracterizará como de natureza aplicada com abordagem quali-quantitativa. Quanto aos fins da 
pesquisa considera-se como: descritiva e explicativa. 
Os procedimentos adotados será a pesquisa bibliográfica e documental, através do levantamento e produ-
ção de conhecimentos de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como os livros, dissertações, teses, artigos científicos, leis, orientações técnicas, guias e manuais sobre o 
assunto.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O estudo, baseado no movimento de Reconceituação da década de 70, utiliza o materialismo histórico e 
dialético para realizar a reflexão acerca do empoderamento da mulher negra no modo de produção capitalis-
ta para evidenciar que ele é falacioso pois ele atua apenas nos fenômenos e não na essência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O trabalhou buscou expor que todas as manifestações de empoderamento possíveis no modo de produção 
capitalista não possui potencial para emancipar a mulher negra das opressões.  
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TRANSEXUALIDADE E MERCADO FORMAL DE TRABALHO: DO PRECONCEITO À FALTA 
DE OPORTUNIDADE 
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RESUMO 
Existe, no Brasil, um processo de exclusão e invisibilidade que afeta diretamente a qualidade de vida dos transgêneros 
(principalmente travestis e transexuais), que têm negado o acesso a direitos, à educação e a uma profissão de prestígio. 
O presente trabalho buscou analisar a condição dessas pessoas no mercado formal de trabalho, observando como o 
preconceito contribui para diminuir suas oportunidades de emprego. A análise mostrou que os desafios enfrentados 
pelos transgêneros começam na infância, seguem pelo período escolar e no acesso ao Ensino Superior e alcançam o 
mercado de trabalho. Para superá-los, é preciso criar alternativas de fortalecimento e emancipação desses sujeitos 
como cidadãos de direitos, vencendo o preconceito e a LGBTfobia, formas de expressão do conservadorismo que des-
valorizam tudo aquilo que foge aos padrões. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Transgênero. Travesti. Transexualidade. Mercado de Trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho buscou analisar a condição da população transgênero no mercado formal de trabalho, 
observar como o preconceito diminui suas oportunidades de emprego e verificar como o acesso a direitos e 
à educação pode criar alternativas de fortalecimento e emancipação desses sujeitos como cidadãos de 
direitos. 
 

METODOLOGIA 
Este estudo se caracteriza de natureza básica, com abordagem qualitativa. Com finalidade descritiva, a 
pesquisa adotou como procedimentos a revisão bibliográfica e documental, através do levantamento e pro-
dução de conhecimentos de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, dissertações, teses, artigos científicos, orientações técnicas, guias e manuais. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As culturas ou vozes dos grupos sociais minoritários e/ou marginalizados que não dispõem de estruturas 
importantes de poder costumam ser silenciadas, quando não estereotipadas e deformadas, para anular 
suas possibilidades de reação (SANTOMÉ, 1995, 161). Respeitar os princípios e as escolhas é entender 
que todos têm direitos. Não podemos submeter o outro à condição de sofrimento ou isolamento para exer-
cer o direito de ser respeitado como cidadão e ser feliz (CASSEMIRO, 2015, p. 06). Os desafios enfrentados 
pela população transgênero (travestis e transexuais, principalmente) começam na infância. Na escola, eles 
seguem sendo marginalizados, segregados entre dois gêneros fixos, dos quais não se sentem integrantes. 
O acesso ao Ensino Superior é tortuoso pois, nessa época, eles costumam assumir sua transexualidade. A 
exclusão familiar torna difícil a entrada e permanência nas Universidades e, no mercado de trabalho, novas 
barreiras são erguidas. Devido ao preconceito, só lhes resta informalidade, subemprego, desemprego, pros-
tituição e tráfico. Tais fatores criam um processo de exclusão e invisibilidade que afeta sua qualidade de 
vida, negando-lhes o acesso a direitos, à educação e a uma profissão de prestígio. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Embora no Brasil a LGBTfobia seja considerada crime inafiançável, ainda vemos diariamente a negação de 
direitos básicos a essa comunidade. Faz-se necessário, portanto, criar alternativas de fortalecimento e 
emancipação desses sujeitos como cidadãos de direitos, vencendo o preconceito e a LGBTfobia. 
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IDEOLOGIA CAPITALISTA 
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RESUMO 
Proposta de estudo, com objetivo de discutir a ideologia capitalista por um viés marxista através dos aspectos materiais 
da vida cotidiana dos sujeitos, para compreender o propósito e a sua dimensão espontânea-cotidiana que confronta ou 
reforça elementos da sociedade capitalista nos limites de produção e reprodução material.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ideologia, consciência de classe, produção e reprodução material. 

 

INTRODUÇÃO 
Discutir o entendimento de mundo através dos atores sociais em seu aspecto material-concreto, pode ser 
considerado fundamental ao Serviço Social, no sentido de evitar analises imediatistas a respeito de como o 
sujeito entente suas relações e quais horizontes ele possui como possibilidades e utopias realizáveis. O 
propósito central será, discutir ideologia capitalista por um viés marxista através dos aspectos materiais da 
vida cotidiana dos sujeitos, nos limites de produção e reprodução material. 

 
METODOLOGIA 

Utilizaremos do método materialista histórico-dialético, apoiado em pesquisa bibliográfica e documental 
através do levantamento e produção de conhecimentos de referências teóricas já analisadas e publicadas 
por meios escritos e eletrônicos, como os livros, dissertações, teses e artigos científicos. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Ao buscar a discussão da ideologia capitalista por um viés marxista, questionamos como o conceito de ideo-
logia se torna forte, mesmo demonstrando sua negatividade ao denotar o caráter mistificante de falsa cons-
ciência de uma crença política (Bobbio, 1998). Ao explicar os fundamentos materiais das concepções de 
mundo e das relações sociais, frequentemente são apresentados como condicionados pela materialidade, 
tendendo a naturalizar as relações cotidianas e concebendo-as como eternas e imutáveis. Constata-se nes-
te sentido uma desistoricização das relações entre os sujeitos. Essas perspectivas são reforçadas pela 
classe detentora do capital, aqueles que, possuindo os meios de produção se beneficia daqueles que preci-
sam vender sua força de trabalho para sobreviver. Mesmo se beneficiando da situação de exploração, tam-
bém estão condicionados a ideologia capitalista, pois, para eles o funcionamento e  manutenção estrutural 
da sociedade é benéfica, reforça a perspectiva de que as ações imediatas e cotidianas dentro dos limites do 
capitalismo, são os limites da própria sociabilidade humana, como se não existisse alternativas. Ao conside-
rar esta situação, compreende-se que a consciência de classe possui importância fundamental à construção 
de uma nova sociabilidade livre e emancipada. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A interpretação das relações que movimentam o cotidiano sem a consciência de classe, propicia uma leitura 
imediatista. Porém, ao negligenciar as condições materiais que a sustenta, a própria ação e intervenção 
pode reforçar a ideologia capitalista enquanto se tenta questionar. Ou seja, a luta por mais direitos, funda-
mental a desmercantilização da vida e mobilização das classes, deve se vincular a um projeto de superação 
concreta do capitalismo, para não se limitar a reivindicações pontuais que tendem a reforçar a ideologia 
capitalista. Por isso, a necessidade de retomar as discussões a respeito de elementos centrais da consciên-
cia de classe. 
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RESUMO 
Estudo biobibliográfico e documental com objetivo de compreender a composição do salário mínimo como 
diretriz de política econômica e o rebatimento no cotidiano dos trabalhadores e famílias brasileiras.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Salário, Política salarial.  
 

INTRODUÇÃO 
Salário mínimo, menor salário que uma empresa pode pagar aos seus funcionários por serviços prestados. 
Estabelecido por lei, sua criação se baseia no valor mínimo necessário a garantia da sobrevivência de uma 
pessoa, é fonte de sobrevivência de milhões de brasileiros e importante incentivo a movimentação e cresci-
mento da economia. Buscou-se compreender a composição do salário mínimo como diretriz de política eco-
nômica e o rebatimento no cotidiano dos trabalhadores e famílias brasileiras.     
 

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfico e documental com pesquisas em meios eletrônicos, legislação, artigos, levantamentos 
estatísiticos do DIEESE. 
 

DISCUSSÕES 
Salário mínimo foi criado na Nova Zelândia e Australia no século XIX, no Brasil no século XX especificamen-
te na década de 30, com promulgação da Lei de n 185 em janeiro de 1936 e decreto de 1938. Antes do 
governo de Getúlio Vargas fixar valores do salário mínimo, em janeiro/1940, existiam 14 tipos de salários 
diferentes no país, criando distorções acentuadas regionalmente. As tabelas do salário mínimo tinha prazo 
de vigência de 03 anos, em 1943 foi dado o primeiro reajuste seguido de outro no mesmo ano, para recom-
por o poder de compra. Com a CF/1988, foi previsto no item direitos sociais, que o salário mínimo deve ser 
fixado para suprir necessidades vitais do trabalhador e de sua família, como alimentação, moradia, educa-
ção, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Embora a lei assegure o valor mínimo 
do salário, tem-se registro de desrespeitados, com salários abaixo do valor, caracteristas de trabalho escra-
vo. Até 2019, o salário foi reajustado pelo governo federal anualmente, com base na inflação do ano anteri-
or, a partir da aferição do aumento dos preços de produtos e serviço e crescimento do PIB (Produto Interior 
Bruto) em 2 anos anteriores. Criada em 2006, os procedimentos são denominados de Política de Valoriza-
ção do Salário Mínimo. A partir de 2020 houve alterações, utilizando-se a correção o INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) de 2019. Na prática, sem aumento real decorrente da baixa da inflação registra-
da pelo INPC, necessário duas correções no mesmo ano, com reajuste de 4,7%, em relação aos R$998,00 
vigentes em 2019. Em janeiro/2020 o valor passou a R$ 1.039,00 e fevereiro R$ 1.045,00, insuficientes à 
época e incompatíveis as necessidades atuais, conforme previsto pelo DIEESE. Os Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não acompanham o decreto federal, estabele-
cem o mínimo para cada cidade, pois sem essas medidas os trabalhadores e famílias não alcançariam, 
minimamente condições dignas de sobrevivência.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O trabalhador disponibiliza sua força de trabalho e o empregador compra o serviço em forma de salário, 
geralmente o mínimo estabelecido por lei, para haver lucro. Escassez de emprego, vivenciada pelos traba-
lhadores brasileiro e baixos salários incompatíveis as necessidades, aumentam as desigualdades, pobreza 
e demanda por políticas públicas mais robustas e com maior capilaridade. O ganho real do trabalhador cau-
sa impactos negativos na economia e principalmente no cotidiano de milhões de brasileiros ao se tornarem 
mais empobrecidos. 
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RESUMO 
Estudo bibliográfico com objetivo de refletir sobre os limites dos valores que envolvem a religião, família e moral a partir 
da concepção ética, tomando por referência a sociedade capitalista e o cenário brasileiro atual.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Ética, moral, moralismo 

 

INTRODUÇÃO 
Em algum momento, teremos que repensar o significado das relações que são construídas em nossas vi-
das. A avaliação que fazemos sobre nossa conduta pode ter variações de interpretações, considerando as 
referência e pilares que conduzem a maneira de pensar e agir. Nesse estudo pretende-se refletir sobre os 
limites dos valores que envolvem a religião, família e moral a partir da concepção ética, tomando por refe-
rência a sociedade capitalista e o cenário atual brasileiro. 
 

METODOLOGIA 
Levantamento bibliográfico, utilizando livro e artigos eletrônicos para construção do estudo.  
 

DISCUSSÕES 
A vida cotidiana moderna, que se moldou pela aplicação sistemática do capitalismo desenfreado, foi alvo de 
grandes mudanças que afetaram diretamente os pilares da relação humana em relação a moral, religião e 
família. Esse fato é evidente e seus efeitos não podem ser negligenciados Embora alicerce as religiões, a 
ética as suplanta, pois, seus princípios são universais, ou seja, valem em qualquer tempo e lugar. Enquanto 
a moral muda conforme os hábitos, costumes e interesses característicos do tempo e do lugar. Um exemplo 
que poderá refletir essa situação   a inviolabilidade da vida humana. “Não matar”,   um conceito  tico que, 
independente da época e do país em que se vive e que está presente, acredito, na base de todas as religi-
ões. No entanto, por não defenderem princípios morais e não éticos, mata-se em nome de Deus, situação 
vivenciada por toda a história da humanidade, motivo para guerras e disputas de poder. Ao pensarmos so-
bre os princípios  tico, “não matar” em geral, teríamos o respeito à vida de todos igualmente, e não sua 
derivação moral, para a qual a essa ideia não serve para aqueles que pensam ou agem diferente de nós. O 
moralismo representa uma espécie de patologia da moral, apresentando relativo consenso das pessoas no 
tocante à distinção entre certo e errado, com imposição de alguns poucos, de seus padrões morais singula-
res circunscritos a certa época, religião, seita ou ideologia. Tende a se manifestar também, na censura das 
obras de arte, perseguição aos divergentes, repressão  a opiniões contrárias, chegando até a morte de ho-
mens e mulheres. Não seria exagero afirmar que, em nome de moralismo, quatro mulheres morrem por dia 
devido a complicações provocadas por abortos clandestinos – geralmente pobres-, com frequência é notici-
ado o assassinado de uma  pessoa LGBT+ por dia, as religiões afro-brasileiras são cada vez mais hostiliza-
das principalmente pela militância fundamentalista, a ponto de praticamente desaparecerem em alguns 
nichos tradicionais, como as comunidades do Rio de Janeiro. Esse é o cenário que temos hoje no Brasil, 
com disseminação de valores que não correspondem a princípios éticos que deveriam balizar as relações 
humanas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vivemos um período de profundos questionamentos sobre valores e atitudes, trazendo a discussão a confi-
guração ética da sociedade, ou seja, até que ponto ela está nos proporcionando um mundo mais humano. 
Uma ética religiosa baseada nos novos conceitos de família e moral fica cada vez mais distante, tendo em 
vista que os valores familiares também se alteraram e, diga-se de passagem, talvez de maneira irreversível. 
Assim, a religião acaba sendo apenas eco de um passado distante.  
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RESUMO 
Considerando-se a importância da reforma psiquiátrica no Brasil e o indiscutível papel e contribuição do profissional de 
Serviço Social na construção e legitimação das garantias de direitos humanos e civis em uma sociedade, o presente 
trabalho objetiva conhecer a construção histórica da reforma psiquiátrica brasileira, analisar a atual rede de atenção à 
saúde mental, discutir a política de saúde mental no país e o movimento da reforma psiquiátrica; elencar como está 
organizada a rede de serviços disponíveis à pessoa com transtorno mental; discutir e analisar como se deu a política de 
saúde mental pós golpe de Estado em 2016, até os dias atuais. Para tanto, o estudo de natureza básica, com aborda-
gem qualitativa e pesquisa descritiva, recorreu à revisão bibliográfica e documental. Observa-se que, após as conquis-
tas da Reforma Psiquiátrica, atualmente, a rede de serviços disponíveis corre o risco de voltar a institucionalizar e a 
segregar pessoas com transtornos mentais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Loucura. Transtorno mental. Reforma Psiquiátrica. Saúde Mental. 

 

INTRODUÇÃO 
O movimento da Reforma Psiquiátrica derivou de um longo período de desrespeito aos Direitos Humanos, 
quando pacientes com transtornos mentais eram excluídos da vida social, deixados à própria sorte em hos-
pícios imundos esperando a morte chegar, juntamente como outras minorias e os transgressores políticos. 
A ausência de uma Política de Saúde Mental comprometida com o bem-estar dos doentes mentais fez com 
que o Brasil, durante séculos, varresse os loucos para dentro dos manicômios superlotados e simplesmente 
ignorasse o problema. O presente trabalho objetiva conhecer a reforma psiquiátrica brasileira, analisar a 
atual rede de atenção à saúde mental, discutir a política de saúde mental no país e o movimento da reforma 
psiquiátrica; elencar como está organizada a rede de serviços disponíveis à pessoa com transtorno mental; 
discutir e analisar como se deu a política de saúde mental pós golpe de Estado em 2016, até os dias atuais. 

 
METODOLOGIA 

O presente estudo, de natureza básica, com abordagem qualitativa e pesquisa descritiva, recorreu à revisão 
bibliográfica e documental, através do levantamento e produção de conhecimentos de referências teóricas 
já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como os livros, dissertações, teses, artigos cien-
tíficos, leis, orientações técnicas, guias e manuais sobre o assunto.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O Movimento da Reforma Psiquiátrica objetivou transformar a ideologia hospitalar aplicada desde o Brasil 
Colônia, com o intuito de humanizar o tratamento dos doentes mentais, diminuir o isolamento e o período de 
internação, acabar com a repressão e a punição dos enfermos, tornar os hospitais mais terapêuticos e me-
nos hostis, criar serviços externos, substituir os manicômios por opções que enfatizem a socialização e a 
reintegração dos indivíduos no convívio social (AMARANTE, 1995). Para que ela não se perca, é preciso 
“coragem teórica, jurídica, ético-política e cultural para realizarmos avaliações profundas sobre as reais 
conquistas de direitos obtidas no decorrer da História” (FERNANDES et al., 2020, p. 03). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após uma árdua luta, o movimento da Reforma Psiquiátrica ganhou força e alcançou méritos admiráveis, 
principalmente por conta da Lei nº 10.216/2001. Porém menos de duas décadas depois, em decorrência de 
dois governos sucessivos baseados no interesse financeiro e no autoritarismo, o que se vê é um desmonte 
completo das conquistas anteriores. Atualmente, a rede de serviços disponíveis à pessoa com transtorno 
mental corre o risco de voltar a ser como antes, com a institucionalização e a segregação do louco. 
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RESUMO 
As mudanças decorrentes do capitalismo e do neoliberalismo precarizam o trabalho e aumentam o desemprego estrutu-
ral. É necessário entender suas causas, consequências e desdobramentos, pois tal situação afeta os trabalhadores, 
objeto de estudo do Serviço Social. O presente trabalho analisa diferentes formas de desemprego, descreve os novos 
regimes de trabalho e caracteriza o paradoxo gerado pelas recentes possibilidades de contratação. Para tanto, recorreu-
se à revisão bibliográfica, realizada a partir da leitura de artigos científicos, livros relacionados ao tema e constatação de 
dados oficiais. Após a análise, notou-se que a diminuição maciça de vagas de emprego, a flexibilização dos contratos 
de trabalho e a terceirização afundam os cidadãos em desesperança e incerteza. Se não houver uma oposição a esse 
sistema doentio e ganancioso, o trabalhador brasileiro terá cada vez menos acesso ao emprego formal, tendo que refu-
giar-se na informalidade, sendo duramente afetado pela insegurança, comprometendo sua qualidade de vida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: capitalismo; neoliberalismo; precarização do trabalho; desemprego estrutural. 

 

INTRODUÇÃO 
Desde a década de 1980, o mundo vem sofrendo profundas transformações no âmbito laboral, predomi-
nando o modelo econômico capitalista. Sua nova derivação, denominada neoliberalismo, tem como caracte-
rística mais nefasta o aumento significativo da precarização do trabalho, da instabilidade, temporariedade, 
terceirização e virtualização das relações empregatícias, configurando o desemprego estrutural. Diante do 
avanço do desemprego, é necessário buscar compreender suas causas, consequências e desdobramentos, 
uma vez que tal situação afeta diretamente a classe trabalhadora, um dos principais objetos de estudo do 
Serviço Social. Nesse sentido, o presente trabalho pretende analisar as diversas formas de desemprego 
existentes, descrever os novos regimes de trabalho e suas consequências para a população, bem como 
caracterizar o paradoxo gerado por esta recente possibilidade de contratação. 
 

METODOLOGIA 
O presente estudo foi realizado a partir dos procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental, a partir 
da identificação, leitura e sistematização de artigos científicos, livros relacionados ao tema e constatação de 
dados oficiais, retirados de sites pertinentes ao tema, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Reinert (2001) defende que as causas e consequências do desemprego são muitas e podem ser devasta-
doras: ampliação do número de divórcios; aumento dos problemas relacionados com a saúde física e men-
tal do trabalhador; crescimento de violência e criminalidade; excessiva desorganização familiar e social; 
radicalização política, tanto à direita quanto à esquerda, entre outros.  
Ademais, a classe trabalhadora é diretamente afetada e a inexistência de garantias trabalhistas, aliada à 
instabilidade do mercado de trabalho, constitui uma das “novas formas de exploração do trabalho travestida 
de inovação e empreendedorismo” (TOZI, 2018, p. 11). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O país sofre há décadas com diminuição maciça de vagas de emprego, flexibilização dos contratos de tra-
balho, terceirização e tantas outras artimanhas legais que, cada vez mais, afundam os cidadãos em deses-
perança e incerteza. Se não houver uma oposição contínua a esse sistema doentio e ganancioso, o traba-
lhador brasileiro será soterrado em uma avalanche de limitações relativas ao emprego formal, tendo que 
uma vez mais, refugiar-se na informalidade. E, com isso, grande parte da nossa população continuará sen-
do duramente afetada pela insegurança financeira e previdenciária, comprometendo sua qualidade de vida. 
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RESUMO 

O tema proposto tem como objetivo abordar a importância dos movimentos feminista diante de suas manifestações de 
caráter político na luta contra o machismo e o sistema patriarcal, e sua contribuição nas reinvindicações de direito das 
mulheres na sociedade brasileira.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Feminismo; Garantia de Direitos; Mulheres. 

 

INTRODUÇÃO 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar através do contexto sócio-histórico as lutas e conquistas 
das mulheres na busca de igualdade, acesso de direitos garantido aos homens e sua emancipação social.  
 

METODOLOGIA 
Estudo bibliográfica realizado através do levantamento e produção já analisadas e publicadas por meios 
escritos e eletrônicos, como os livros didáticos e os artigos científicos sobre o assunto. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A desigualdade entre homens e mulheres é um traço presente em nossa sociedade, e utiliza das condições 
biológicas para definir as funções sociais para cada sexo. A teoria feminista aponta e denuncia a naturaliza-
ção desse padrão opressor imposto pela estrutura patriarcal, colocando o gênero feminino em condição 
desigual e vulnerável ao masculino, através de um crivo amplo do mundo social, sua contribuição se tornou 
crucial na teoria politica nas ultimas décadas. É evidente que ao longo dos séculos obtemos muitos avanços 
no contexto civilizatório e se tratando dos direitos das mulheres, esses direitos se dão de forma gradativa e 
são muito recentes. Importante destacar, que apenas na constituição de 1988 as mulheres passaram a ser 
vistas como cidadãs dos mesmos direitos e deveres dos homens, perante a legislação brasileira. Essa con-
quista se deu por meio de muita pressão dos movimentos feministas articuladas com outros movimentos 
que lutavam pela democracia na sociedade brasileira. A partir da década de 1980 o debate vem se aprofun-
dando, com discussões teóricas e pratica política, abordando sua pluralidade. Foram diversos avançados e 
conquistas garantidas na lei, e o feminismo continua lutando para que mais mulheres ocupem cadeiras na 
esfera publica e privada, espaços que ainda predomina o poder masculino. É necessária a superação do 
patriarcado e do sistema capitalista que atuam como organização das relações sociais, situação que implica 
o fim das desigualdades. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Reconhecemos a importância e o progresso que as conquistas de direitos trouxeram para as mulheres na 
sociedade brasileira, contudo há que se destacar a existência falhas no sistema jurídico. Os direitos con-
quistados na lei, nem sempre se efetivam na vida cotidiana das mulheres. Somente as leis não são suficien-
tes para eliminar as desigualdades sociais, rompendo com as estruturas do capital e valores enraizados em 
nossa sociedade.    
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RESUMO  
O tema proposto tem como objetivo discutir o cenário atual e as consequências do conservadorismo e autoritarismo da 
ditadura militar na sociedade brasileira. A discussão parte dos resquícios da violência e o modo como o governo se 
posiciona em meio a esse retrocesso democrático.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ditadura Militar; Conservadorismo; Governo.  

 
INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar os resquícios da ditadura militar do Brasil no contexto atual 
articulando com os acontecimentos do governo e sociedade.  

 

METODOLOGIA 
Para a pesquisa utilizaremos o levantamento bibliográfico e documental para a construção do artigo a partir 
da comparação e confrontamento de dados e análises, de variadas matizes.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O autoritarismo e o conservadorismo impregnado na época da ditadura traz uma forte e inquestionável visão 
de retrocesso da democracia no país. Como apontado, algumas pessoas exaltam essa época pelo fato do 
terror implantado pelos militares como disciplina e obediência, essa ideia de que “melhor era na  poca dos 
militares” reforçou tempos atrás à eleição de um candidato que possuía como proposta as mesmas ideias 
daquela época.  Nos tempos que vivemos os atos de violência contra qualquer posicionamento que seja 
contra o atual governo serve como faísca para justificar o meio repreensivo da sociedade conservadora 
apoiadora do governo. Os mesmos argumentos usados pelos militares no passado sobre a ameaça comu-
nista foi à utilizada no contexto atual. A liderança da ditadura fez uso do discurso da esquerda para colocá-
la em descrédito, deste modo criar um sentimento de união, levando todos a um tipo de civismo. Uma vez 
concretizada esta união contra este inimigo comum sustentado em cima do fantasma do comunismo, tem se 
a legitimação, para cometer todos os tipos de atrocidades contra a dignidade humana. Assim, na conjuntura 
atual vemos como esses posicionamentos são reais e tenebrosos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Contudo, vivemos resquícios de um tempo doloroso e que se repete a cada dia. Nossa democracia corre 
sério risco dentro desse processo, do mesmo jeito que foi colocada há 35 anos. O conservadorismo e auto-
ritarismo do estilo militar mostram as lembranças de um passado bem presente.  
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RESUMO 

As condições criadas pela revolução industrial e introdução do modo de produção capitalista, geraram um sistema de 
exploração da força de trabalho sem precedentes na história da humanidade. Pobreza, desigualdade contrapondo a 
riqueza gerada pelos trabalhadores. Com esse cenário é que o Serviço Social foi criado na Europa, como alternativa de 
pacificação diante das contradições da questão social. Estudo bibliográfico, com objetivo de discutir a partir da revolu-
ção Industrial o surgimento do serviço social na Europa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; revolução industrial 
 

INTRODUÇÃO 
A Revolução Industrial, inovações tecnológicas e introdução de um novo modo de produção alteraram radi-
calmente a organização do trabalho. As mudanças tiveram consequências, como a revolta de trabalhadores, 
surgimento dos movimentos operários, criação de associações e sindicatos e o surgimento do Serviço Soci-
al na Europa. O propósito deste estudo foi discutir a partir da revolução Industrial o surgimento do serviço 
social na Europa.  

 
METODOLOGIA 

Para construção do estudo, realizamos levantamento bibliográfico com a leitura e sintese de textos de li-
vros.   
 

DISCUSSÕES 
Iniciada no sec. XVIII na Inglaterra, a revolução industrial transformou-se em um marco histórico para o 
mundo em todos os apectos da vida e das relações sociais.  Deu inicio a introdução do capitalismo como 
modo de produção e à medida que se expandia, as desigualdades sociais também cresciam. Os trabalhado-
res se revoltaram, inicialmente contra o instrumento de opressão, a máquina, mas perceberam que o pro-
blema não era esse.Com outra visão, a burguesia se preocupava com possível ameaça à consolidação do 
modo de produção capitalista. Aos poucos, os trabalhadores se uniram em associações como a Liga dos 
Comunistas e em movimentos como o Cartismo e o Ludismo por melhores condições de trabalho, criando, 
também sua identidade e consciência de classe. Para enfraquecer os movimentos, a classe dominante viu a 
necessidade de criar um mecanismo de disfarce e ilusão que mascarasse a pobreza e os problemas sociais 
que o capitalismo causava. E assim, com base em sociedades pré-capitalistas formadas em sistemas de 
servidão, a assistência social como forma de domínio de classe surgiu com a função de perpetuar a sujei-
ção dos trabalhadores para com a classe dominante. Concebido nesse contexto, o Serviço Social foi criado  
com propósito de servir de instrumento ao controle e apaziguamento dos conflitos gerados pela desigualdade 
socia. Apresentava uma prática social de caridade e filantropia, com identidade atribuída a profissão pelo 
capitalismo para esconder a “questão social”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar da burguesia elaborar estratégias de controle, desarticulação e demobilização dos movimentos de 
trabalhadores, e criar uma identidade que foi atribuída aos profissionais de serviço soical, constata-se que  
ambos, construiram nova história e identidade, na busca de melhores condições de vida e de trabalho à 
todos. Posteriormente, contribuiram para construção da Europa nos períodos de pós-guerra e recessões.   
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A IMPORTÂNCIA DOS ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

CAMUNHA, Rosana de Cássia; RAMOS, Joselaine, docentes no curso de Tecnologia em Radio-
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RESUMO 
Os Ensaios Não Destrutivos (END) são ensaios realizados em materiais acabados ou semiacabados para verificar a 
existência (ou não) de descontinuidades e/ou defeitos sem destruir ou danifica-los. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensaios não destrutivos, Descontinuidades. 

 

INTRODUÇÃO 
As técnicas de ensaios não destrutivos evoluíram a partir da década de 50, até se tornarem uma ferramenta 
indispensável ao controle de produção. Hoje são largamente utilizados na indústria moderna em todo o 
mundo para: caracterização de materiais; avaliação da qualidade e detecção de descontinuidades. Descon-
tinuidades são interrupções na estrutura normal de um material, tais como: falhas superficiais ou trincas, 
todas possíveis de serem percebidas durante a realização de um ensaio não destrutivo. (JUNIOR, 2006). 
 

METODOLOGIA 
Para esse estudo utilizamos a metodologia de revisão bibliográfica, com buscas nas bibliotecas científicas 
SCiELO e no livro Radiologia Industrial (ANDREUCCI, 2010) com o objetivo de demonstrar  as principais 
razões para se utilizar ensaios não destrutivos: Garantir a qualidade dos produtos e a operação segura de 
equipamentos, prevenir acidentes e a perda de vidas humanas, evitar a paralisação da operação de equi-
pamentos com consequentes prejuízos econômicos. Descobrir a presença de defeitos em um produto semi-
acabado evita gasto de matéria prima e horas de trabalho desperdiçadas. Podem ainda indicar aos projetis-
tas sobre a necessidade de mudanças no projeto de novos produtos. Assim, a utilização de técnicas não 
destrutivas como ferramenta de controle de qualidade pode contribuir indiretamente para a melhoraria da 
competitividade da empresa. (MOREIRA, 2014). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os Ensaios não destrutivos (END) são técnicas muito valiosas por permitir o controle das propriedades dos 
materiais tendo um custo e tempo curto e não danificando o equipamento. São muito utilizados nos setor 
naval, petroquímico, papel/celulose, siderúrgicos e outros. Contribuem para preservação das matérias pri-
mas, qualidade dos bens e serviços e custos reduzidos. Os métodos mais utilizados em estruturas metálicas 
soldadas são: ensaio visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom e radiografia – Raios X e 
Gama. A definição entre a escolha do método de ensaio a ser utilizado está vinculada a diversos fatores, 
tais como: material a ser inspecionado, tipo de propriedade a ser verificada, custo de realização do ensaio, 
mão de obra especializada, instalações para realização do ensaio, entre outros. Os END são avaliados co-
mo processos especiais pelos sistemas da qualidade como, principalmente, a ISO-9001. (ANDREUCCI, 
2010) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Todos os profissionais que atuem nesse segmento devem ser treinados, qualificados e certificados em fun-
ção da qualidade exigida. Havendo inspeções, uma indústria conseguirá ter informações sobre a condição 
em que seus ativos estão operando, assim, as paradas para manutenção podem ser planejadas e progra-
madas para os momentos mais oportunos possíveis, reduzindo custos e poupando gastos desnecessá-

rios.Portanto, os Ensaios Não Destrutivos são de extrema importância para o planejamento industrial.  
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ASPECTO PULMONAR EM VIDRO FOSCO NA RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA COMPUTA-
DORIZADA DO TÓRAX 
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RESUMO 
O aspecto em vidro fosco é um achado frequentemente visto em Raios-x de Tórax e na Tomografia Computadorizada 
de alta resolução do Tórax, que corresponde a comprometimento intersticial ou alveolar, na fase aguda ou crônica de 
doenças inflamatórias, tumorais ou infecciosas dos pulmões, ou mesmo surgir como artefato. Múltiplas opacidades em 
vidro fosco em lobulares bilaterais com distribuição periférica são características típicas também apresentadas na CO-
VID-19. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Coronavírus SARS-CoV-2, vidro fosco, Tomografia Computadorizada.  
 

INTRODUÇÃO 
É de grande importância a utilização de exames radiológicos, como o Raio-X e de Tomografia Computadori-
zada de Tórax em alta definição, na detecção e, especialmente na avaliação dos processos inflamatórios 
pulmonares provocados pelo Coronavírus SARS-CoV-2. É importante ressaltar que tais exames não são 
utilizados como ferramenta para diagnóstico primário, mas sim para seguimento e avaliação do grau de 
acometimento das lesões pulmonares, especialmente a última, devido à acurácia e sensibilidade que apre-
senta para visualização do parênquima. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Em 2019, surgiu na China um novo tipo de pneumonia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apre-
sentava um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves, levando ao 
comprometimento intersticial ou alveolar. Após análises de exames de tórax por raios-x e de tomografia 
computadorizada, observou-se a característica peculiar do aspecto em vidro fosco bilateral, indicando um 
processo inflamatório e/ou infeccioso nos pulmões, importante achado para auxiliar no diagnóstico. Na radi-
ografia de tórax, a detecção de alterações que indicam um comprometimento pulmonar causado pela infec-
ção é limitada, principalmente nas fases iniciais do quadro, o que pode atrasar um diagnóstico correto. Na 
tomografia computadorizada de alta resolução do tórax esse achado é frequentemente visto, mostrando o 
grau de comprometimento pulmonar e sua realização está indicada nos casos em que o paciente apresenta 
sinais de desconforto respiratório e/ou desenvolva déficit de oxigenação (avaliado por meio do percentual 
de oxigênio no sangue), traduzido pelo aumento do coeficiente de atenuação dos pulmões, mas sem apagar 
as marcas bronco vasculares, mostrando assim, quando associado a uma avaliação geral do quadro clínico 
do paciente e a outros exames laboratoriais, ser uma ferramenta importante de auxílio diagnóstico e ajudar 
na tomada de decisão clínica quanto ao tratamento. As opacidades ou atenuações em vidro fosco corres-
ponderam à ocupação alveolar por material espumoso e a sua extensão, distribuição, forma de apresenta-
ção e associação com outros achados tomográficos são condições que, quando associadas à clínica, po-
dem caracterizar doenças específicas em determinadas fases do seu curso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A tomografia computadorizada de tórax em alta resolução mostra o grau exato do comprometimento inters-
ticial ou alveolar, enquanto os exames de raios-x são para o acompanhamento, avaliando o grau da evolu-
ção e considerando que os riscos que devem ser diminuídos no processo, para não causar danos nocivos à 
saúde do paciente, principalmente quando comparamos a quantidade de radiação ionizante envolvida nos 
dois métodos de imagem. 
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RESUMO 
A fratura por estresse foi descrita inicialmente em soldados prussianos por Breithaupt em 1855 e ocorre como o resulta-
do de um número repetitivo de movimentos em determinada região que pode levar a fadiga e desbalanço da atuação 
dos osteoblastos e osteoclastos e favorecer a ruptura óssea. Além disso, quando usamos uma determinada região do 
corpo de maneira errônea, a fratura por estresse pode ocorrer mesmo sem que ocorra um número excessivo de ciclos 
funcionais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Fraturas, estresse, ruptura óssea. 

 

INTRODUÇÃO 
A fratura por estresse foi descrita inicialmente em soldados prussianos por Breithraupt em 1855. Denomina-
da de “fratura da marcha”, suas características foram confirmadas 40 anos depois com o advento da radio-
grafia. Em 1958, Devas fez o primeiro relato de fratura por estresse em atletas. Essa lesão ocorre como 
resultado de um número elevado de sobrecargas cíclicas de intensidade inferior ao strength ósseo máximo 
sobre o tecido ósseo não patológico. Essa fratura pode ser o estágio final da fadiga ou insuficiência do osso 
acometido. Elas ocorrem após a formação e o acumulo de micro fraturas nas trabéculas ósseas normais. 
Em contrapartida, a fratura resultante da insuficiência óssea ocorre em um osso mecanicamente comprome-
tido, geralmente apresentando uma baixa densidade mineral óssea. 
 

METODOLOGIA 
Grande parte dos estudos feitos referentes às fraturas de estresse são extraídos de pesquisas realizadas 
por médicos militares ou do esporte. Estudos independentes, conduzidos na década de 80, pelos exércitos 
americano e israelense encontraram uma diferença muito grande na incidência de fraturas de estresse em 
seus recrutas. As fraturas de estresse respondem por cerca de 20% de todas as lesões esportivas e algo 
em torno de 15% das lesões em corredores segundo o Núcleo de Estudos em Esporte e Ortopedia (2009).  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Todos os ossos do corpo humano estão sujeitos a fratura por estresse. Ela está intimamente relacionada 
com a prática diária do atleta. A predominância de fraturas por estresse nos membros inferiores sobre os 
membros superiores reflete as sobrecargas cíclicas tipicamente exercidas sobre ossos de sustentação do 
peso corporal comparadas com as dos ossos que não têm essa função. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Para o adequado tratamento das fraturas por estresse é essencial que os fatores de risco que levaram à 
doença sejam identificados. O tratamento da fratura por estresse baseia-se na prevenção de novos episó-
dios e na recuperação da área lesada. Os possíveis fatores de risco contribuintes para o aparecimento des-
sas fraturas devem ser cuidadosamente estudados e acompanhados. 
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RESUMO 
A prevenção e controle do câncer   um dos desafios científicos e de saúde pública mais importantes da atualidade. 
Estrat gia de prevenção à detecção precoce do câncer de mama pode levar a benefício real, para isso já está ocorren-
do o aprimoramento dos equipamentos mamográficos.  rincipalmente na sua qualidade de imagem, surgindo um novo 
exame, a Tomossíntese mamária, que permite uma melhor qualidade de imagem possível. 

 
PALAVRA-CHAVE: Câncer de mama,  revenção e Tomossíntese mamária. 
 

INTRODUÇÃO 
A tomossíntese digital   um m todo descrito há muitos anos, mas não era fácil de aplicar at  que se desen-
volveu um detector digital que pudesse ler diretamente sem mover a mama no sistema. Em comparação 
com a mamografia digital, pode aumentar a detecção precoce do câncer de mama em 12%, pois a vanta-
gem desta nova tecnologia   que o câncer pode ser detectado precocemente (FREITAS, 2005). 
  

METODOLOGIA 
 ara este estudo utilizamos o buscador Google acadêmico, SciE O  e o livro ESTS  – Tomossíntese ma-
mária para demonstrar o desenvolvimento de um novo m todo de tomossíntese digital, que consiste em 
formar um arco acima da mama e combinar as imagens adquiridas em diferentes ângulos do tubo de raios 
X, enquanto o detector permanece estacionário, a imagem pode ser reconstruída eletronicamente, o que 
pode caracterizar a mama  lanos de seção diferentes. A dose total de radiação da tomossíntese mamária 
pode ser equivalente à dose única de radiação da mamografia (KEM , 2005). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TE RICA 
Uma s rie de oito a dez imagens adquiridas em um arco de 20 a 30 graus pode ser movida na mama, fa-
zendo cortes de alguns milímetros de espessura. Usando o algoritmo de reconstrução, um modelo tridimen-
sional da mama pode ser obtido.  evido à interface com a estrutura semelhante a ruído, isso pode melhorar 
a capacidade de detectar tumores não vistos atualmente ( OUVEIRA, 2005). 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Muitos são os fatores que justificam essa dificuldade, pois o câncer de mama possui vários tipos, portanto, 
pode se apresentar de diferentes maneiras. Alguns são como calcificações, alguns são como nódulos e 
alguns se infiltram em tecidos normais de forma sorrateira, de modo que não podem ser distinguidos por 
mamografia ou outros m todos como ultrassom (FRÓES, 2017). 
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RESUMO 
No tratamento de obstruções arteriais realiza-se o procedimento médico de desobstrução por meio de colocação de 
stents, tendo em vista aumentar e normalizar o fluxo sanguíneo para o coração. Esse tipo de tratamento busca um me-
lhor resultado sendo minimamente invasivo (não cirúrgico), através de via percutânea com pequenas punções. Leva-se 
a prótese endovascular (pequeno tubo de metal que é fixado nas paredes arteriais) até o local pretendido. Algumas 
complicações podem acarretar um processo cicatricial acentuado, o que leva a reobstrução do vaso em casos de 10 a 
20% dos casos. 
 
PALAVRA-CHAVE: Tratamento, Desobstrução, Não invasivo, Fluxo sanguíneo. 

 
INTRODUÇÃO 

A angiografia tem o poder de desobstruir artérias quase que totalmente sem vascularização, sem que seja 
necessário um processo externo. Estudos apontam que o infarto agudo do miocárdio permanece a causa 
líder de mortalidade no Brasil, estimada em mais de 300 mil eventos anuais. Tem sido demonstrado que o 
restabelecimento do fluxo normal é obtido em cerca de 90% dos procedimentos, com redução de reclusões 
agudas e subagudas do vaso alvo, e durabilidade do resultado atingido. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica online em sites como Scielo, PebMed, Hospital Einstein especiali-
dades e artigo científico.Pacientes dão entrada nos serviços de saúde na grande maioria das vezes com um 
grau clínico mais avançado, o que pode mudar o ponto de vista da medicina, levando em consideração a 
intervenção por meio externo (onde há acesso total do miocárdio). Por esse fator, se faz necessário um 
diagnóstico precoce de estenose, algumas pessoas podem ser assintomáticas até que o problema se agra-
ve, dificultando sua identificação e tratamento. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Este segmento trata artérias diversas dos sistemas do corpo humano, são realizados em uma sala equipada 
geralmente com o fluoroscópio que é um aparelho de Raio X fornece imagens em tempo real através de um 
monitor e secundariamente se necessário um ultrassom que ficam localizados no centro cirúrgico ou hemo-
dinâmico. Atualmente, são cada vez mais presentes nos hospitais salas preparadas e equipadas com múlti-
plos aparelhos de imagem de última geração, para técnicas de alta complexidade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este método curativo procura minimizar ou até reparar totalmente o dano nas paredes arteriais, através do 
meio ínfimo de intervenção no paciente, prezando pelo seu bem estar e integridade. Assim, se faz de tama-
nha importância esta categoria, que vem crescendo cada vez mais e mostrando seus benefícios médicos e 
curativos, para que haja uma recuperação plácida e segura.  
.  
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RESUMO 
A Radiologia Odontológica está num momento de renovação constante, sendo necessária atualização contínua no que 
diz respeito às novas modalidades de imagem, apresentadas a cada novo período. Para isto, relataremos como se 
apresenta a imagem digital, os seus variados sistemas e formas de aquisição, além das suas vantagens em relação à 
imagem convencional. Essa tecnologia é uma realidade já na rotina clínica das áreas da saúde e todas às demais 
áreas, por esse motivo, a Odontologia vem se adequando cada vez mais à era digital. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Raios X, Radiografia, Diagnósticos e Radiação. 
 

INTRODUÇÃO 
Em todos os ramos da odontologia, a imagem digital se tornou a forma de apresentação mais moderna da 
informação radiográfica. Há uma previsão que a radiografia digital substituirá por completo a radiografia 
convencional tanto nas clínicas especializadas em radiologia quanto nos consultórios odontológicos. Apesar 
de uma resistência inicial devido ao alto custo de aquisição dos equipamentos digitais, as vantagens pro-
porcionadas por esses sistemas, juntamente a economia proporcionada no decorrer do tempo por dispensar 
reposição do filme e processamento químico, além da possibilidade de aquisição rápida da imagem e con-
seqüente atendimento de um maior número de pacientes, levarão a aceitação dos sistemas de radiografia 
digital por todos os profissionais. Como consequência da crescente mudança no modo de aquisição da ra-
diografia odontológica, é importante que o profissional tenha conhecimento do que há de novo na imagem 
radiográfica digital, sistemas disponíveis, formas de obtenção da imagem, qual sistema melhor se adapta a 
sua realidade de trabalho, qualidade de imagem, utilização da manipulação e armazenamento da imagem.  
 

METODOLOGIA 
Esta pesquisa exploratória e descritiva tem como objetivo mostrar a renovação constante da radiologia 
odontológica, que atualmente apresenta imagem digital. A radiologia digital tem múltiplas vantagens em 
relação a radiologia convencional, tais como economia, possibilidade de aquisição rápida e atendimento de 
maior número de paciente devido a rapidez no tempo de aquisição da imagem. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Radiologia Digital é a área do diagnóstico que produz imagens digitais formadas por sistemas computaci-
onais. Na radiologia odontológica tanto as radiografias intraorais quanto as extraorais  já se benefici-
am dos sistemas digitais. Nesses sistemas computacionais a imagem formada utiliza por princípio a in-
formação numérica, ou seja, essa tecnologia a quantidade de radiação necessária para produzir uma ima-
gem radiográfica adequada para o diagnóstico mais preciso e detalhado é menor quando comparada à uma 
radiografia convencional. A radiografia digital não utiliza filme radiográfico e, desse modo não se utiliza dos 
cristais de sais de prata sendo muito bom ao meio ambiente também. Ela se utiliza, como já foi dito acima, 
de um sistema computacional, que consiste de um arranjo de células individuais organizadas em uma matriz 
de linhas e colunas. Além da possibilidade de obtenção imediata da imagem, os sistemas digitais permitem 
que a imagem possa ser processada, armazenada, pós-processada e depois interpretada em equipamentos 
de informática. Isso, com a capacidade de utilização de softwares que possuem ferramentas de ajustes e 
melhoramentos de imagem. Também alterações de contraste, densidade, ampliação, coloração entre ou-
tros, o que facilita o diagnóstico trazendo muitas vantagens. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A radiografia digital possui muitas vantagens, tais como a redução de até 90% na dose de radiação aplicada 
ao paciente; melhor observação da imagem pela possibilidade de manipulação pelas ferramentas disponí-
veis nos softwares, como ajuste de brilho, contraste, conversão negativo/positivo, zoom, modos de 3-
dimensões, subtração digital, rapidez, entre outros. Dentre as desvantagens, destaca-se a restrição da área 
do feixe ao tamanho correspondente ao sensor eletrônico (sistema CCD) e principalmente ao elevado custo 
dos aparelhos que a um determinado tempo se torna muito compensador. 
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RESUMO 
Em todo o mundo, o câncer de colo uterino é a maior causa de morte em mulheres. Observou-se que, comparadas às 
mulheres analfabetas, e as mulheres com menor escolaridade e chance de estadiamento avançado da doença. E por 
isso não tem acesso adequado ao sistema de saúde pública. A importância de fazer um exame preventivo e exame de 
ressonância magnética (RM)que permite a detecção precoce da doença. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de colo uterino, Exame preventivo e Ressonância magnética. 
 

INTRODUÇÃO 
O câncer de colo uterino é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o Brasil. Ele 
se desenvolve lentamente e geralmente afeta toda a vagina e o espaço paravertebral. O diagnóstico feito 
por meio de exames clínicos ginecológicos e exames de imagem, como a ressonância magnética (RM) é 
cada vez mais utilizada para avaliar a extensão do tumor localmente. (CAMISÃO, 2007; FREIRE, 2010) 

 
METODOLOGIA 

Neste levantamento bibliográfico utilizamos buscas nas bibliotecas de divulgação científica como: SciELO, 
com objetivo demonstrar que a Ressonância Magnética consegue detectar mais precocemente o câncer de 
colo uterino e possibilita a redução da taxa de mortalidade da doença, quanto maior a cobertura, melhor o 
efeito da prevenção e detecção precoce, para que o tratamento adequado e oportuno seja realizado. Em 
países de baixa e média renda, há menos resultados devido, ao acesso limitado aos cuidados de saúde e à 
baixa cobertura dos programas. No pré-tratamento do câncer, são feitos exames de imagem como Resso-
nância Magnética (RM) estariam indicados para definição do diâmetro e volume tumoral. (FREIRE, 2010; 
JUNIOR, 2018) 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O câncer de colo uterino tem o diagnostico tardiamente em mais da metade dos casos e com mulheres de 
nível socioeconômico mais baixo, apresentaram maior chance de estarem em estágio avançado. Estudos 
mostraram que o exame de ressonância magnética é essencial para um diagnóstico precoce. Registraram 
um aumento com o avanço da idade, a faixa etária de 50-54 anos é a que abrange o maior percentual de 
óbitos. (JUNIOR, 2018; CARVALHO, 2018) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Existem alguns fatores que impede o detectar do câncer. A falta de informação e dificuldade ao acesso a 
exames preventivo no SUS, e nas UBS não há flexibilidade na agenda de atendimento para mulheres que 
tem a longa jornada de trabalho. A descoberta da doença precoce pode tornar o número de mortes entre as 
mulheres cada vez menor e assim terrem uma qualidade de vida melhor. 
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RESUMO 
A Radioterapia é um tratamento que utiliza radiações ionizantes para impedir que as células tumorais aumentem. Há 
dois tipos principais de radioterapia que pode ser usado para tratar o câncer de mama são, a radioterapia externa e 
radioterapia interna ou braquiterapia. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama; Oncologia; Radioterapia. 
 

INTRODUÇÃO 
O câncer de mama é uma das neoplasias mais frequentes entre as mulheres e uma das maiores causas de 
mortalidade feminina. Embora seja raro pode ocorrer em homens. A radioterapia é uma técnica essencial 
para o tratamento do câncer de mama, que inclui a irradiação da mama e, por vezes, de regiões adjacentes. 
Há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tem de-
senvolvimento mais lento e outras podem ser mais agressivos, que vai varia com a característica próprias 
de cada tumor. (SARVAJOLI, 2013).  

METODOLOGIA 
Este levantamento bibliográfico e exploratório tem como objetivo mostrar quais os tipos de tratamento de 
câncer de mama podem ser realizados através da radioterapia. A radioterapia tem papel essencial na abor-
dagem do câncer de mama. A grande maioria das pacientes receberá esse tratamento no decorrer da histó-
ria natural da doença, seja na forma neoadjuvante ou paliativa. (SARVAJOLI, 2013). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A radioterapia de mama é indicada após a cirurgia conservadora da mama, para diminuir as chances de 
recidiva na mama ou nos linfonodos próximos; após uma mastectomia, principalmente se o tumor estava 
localizado nos linfonodos ou se tinha mais de 5 cm de diâmetro; se o tumor estava disseminado (se espa-
lhando) para outros órgãos, como ossos ou cérebro. Apenas o médico pode escolher qual o tipo de radiote-
rapia será utilizado para o tratamento do câncer de mama, respeitando as limitações do paciente, do tumor 
e do estado geral de saúde. A radioterapia externa é a mais utilizada e mais comum, para o tratamento de 
diversos tipos de câncer. Ela consiste na aplicação externa de feixes de radiação sobre a área afetada. As 
doses são fracionadas, a duração é de apenas poucos minutos por dia e o paciente não sente nada durante 
o procedimento. As áreas que serão irradiadas dependem do tipo de cirurgia realizada, podendo ser a mas-
tectomia ou a cirurgia conservadora da mama. Outro ponto a ser considerado é se os linfonodos estavam ou 
não comprometidos. A radioterapia contra o câncer de mama é administrada 5 dias na semana, geralmente 
de segunda a sexta-feira, durante um período de aproximadamente 5 a 6 semanas. Porém, recentemente 
surgiram novas modalidades que visam diminuir o período, mediante a aplicação de doses maiores por 
sessão (hipofracionamento). A braquiterapia é um tipo de radioterapia para tratar o câncer de mama feito 
internamente. Neste procedimento, o agente radioativo é implantado dentro ou próximo ao órgão a ser tra-
tado. São utilizadas fontes radioativas específicas, implantadas por meio de cateteres ou sondas. O trata-
mento é geralmente realizado duas vezes ao dia, com a paciente em regime ambulatorial (tendo que com-
parecer ao hospital para realizar o tratamento). (INCA, 2020) (TODESCATTO, 2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ambos os tratamentos podem apresentar efeitos colaterais, porque os feixes de energia que não podem ser 
isoladas para atingir somente as células tumorais, e acaba atingindo as células normais também. Dentre os 
efeitos colaterais mais comuns estão: Inchaço e sensação de peso na mama, Vermelhidão e coceira, radio-
dermite (bolhas, descamação e queimação), Fadiga. Uma boa forma de evitar os efeitos colaterais sobre a 
pele durante a radioterapia contra o câncer de mama é com hidratação. A pele da paciente perde sua hidra-
tação e proteção natural com a aplicação do feixe de radiação, o que contribui com seu enfraquecimento, 
aumentando o risco de infecções por fontes externas. 
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RESUMO 
A radiografia na nasofaringe (ou radiografia do cavum), ainda é o exame por imagem mais usado para a avaliação do 
tamanho da adenoide. Dada a complexidade dos métodos e mensuração preconizados, muitos radiologistas preferem a 
avalição subjetiva, que pode ser imprecisa e não acurada. Esta revisão enumera e descreve os diversos métodos de 
mensuração radiográfica das adenoides propostos na literatura, considerando praticidade, acurácia e precisão, com o 
objetivo de indica os mais adequados para a prática cotidiana. 
 
PALAVRAS CHAVES: Adenoide; Nasofaringe; Obstrução nasal; Radiologia. 

 

INTRODUÇÃO 
A adenoide é uma coleção de tecido linfoide na parede posterior da nasofaringe, que atinge o maior tama-
nho em crianças entre dois e dez anos de idade. A hiperplasia da adenoide (HAD) pode ocorrer em crianças 
saudáveis ou resultar de infecções, como mononucleose. Quando a HAD determina obstrução da nasofa-
ringe, advêm manifestações clínicas, como roncos, apneia do sono e otite média recorrente. Estas são as 
principais indicações de adenoidectomia, um procedimento cirúrgico comum e eficaz em crianças. A radio-
grafia do cavum (RC) é adotada por muitos como método inicial de avalição complementar para descartar a 
suspeita de HAD e vários têm demonstrado sua eficácia. No entanto, evidências sugerem que alguns parâ-
metros objetivos de mensuração são mais acurados e precisos. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica on-line em sites como (SciELO), como também em livros de refe-
rências de técnicas radiológicas como tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O exame é indicado para pacientes que apresentam respiração oral e inflamações constantes no ouvido 
médio (principalmente em crianças). A realização do exame é geralmente duas incidências laterais de face, 
sendo uma com a boca aberta e outra fechada. A técnica pode variar para Fora do Buck com 60 KV 6 MAS 
e Dentro do Buck -65 KV 15 MAS. O filme ou detector utilizado pode ser do tamanho 18X24.O raio central é 
direcionado para a adenoide ou base do nariz, incidindo nos ramos mandibulares. A distância foco-filme é 
de 100 cm. O posicionamento é realizado com o paciente em ortostático, sentado ou decúbito dorsal, com o 
crânio posicionado em perfil absoluto e a cabeça orientada no plano horizontal, e em inspiração na incidên-
cia com a boca fechada sempre que possível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o exame de radiografia cavum é importante na avaliação do tamanho da adenoide e indica-
do para crianças com suspeitas de hipertrofia adenoideana, congestão nasal, roncos e respiração bocal; 
não é um exame invasivo e realiza poucas incidências radiográficas, não expondo muito o paciente. 
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RESUMO 
Durante décadas, pacientes com câncer tinham tratamentos limitados, como quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Com 
o avanço da biotecnologia na imunologia, as imunoterapias têm sido aplicadas a muitos tipos de tumores uma delas é a 
terapia das células T com receptor de antígeno quimérico (CAR), fortalecendo o sistema imunológico do indivíduo e 
assim podendo reconhecer e atacar os tumores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Imunoterapias, Câncer, Terapia das células T (CAR). 

 

INTRODUÇÃO 
Todas as substâncias no corpo são monitoradas pelo sistema imunológico, quando uma não é reconhecida 
um sinal é emitido, gerando uma resposta imune contra essa substancia e levando a morte da célula. Um 
tratamento promissor contra o câncer é a terapia de células T com receptor de antígeno quimérico (CAR), 
neste tratamento as células T que são um tipo de glóbulo branco, atacam as células cancerígenas (SOA-
RES, 2018). 

 
METODOLOGIA  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que mostrou a tecnologia de células T CAR (células T com recepto-
res de antígenos quiméricos). O estudo foi realizado por meio de sites como: Google acadêmico e do Institu-
to de Estudos Avançados – USP/Ribeirão Preto, visando mostrar um novo e avançado tratamento em célu-
las cancerígenas. Os linfócitos T são isolados e introduzidos em um novo gene em seu núcleo que passa a 
expressar receptores que reconhecem as células B em sua superfície. Com essa modificação, os linfócitos 
T são redirecionados para reconhecerem e atacar essas células tumorais (INSTITUTO DE ESTUDOS 
AVANÇADOS – USP, 2020). 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Uma quimioterapia leve é realizada antes do tratamento para preparar o organismo. Após 24horas da inje-
ção, se dá início uma resposta inflamatória, que vai indicar que os linfócitos modificados estão se multipli-
cando fazendo liberar substâncias pró-inflamatórias para eliminar as células cancerígenas. O protocolo mé-
dico estipula que o método deve ser avaliado três meses após a primeira aplicação, para estar curado o 
paciente deve estar livre do câncer por cinco anos (ROCHA, 2018). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O FDA aprovou a terapia com células TCAR para certos tipos de linfoma e certos pacientes com leucemia 
reincidente ou difícil de tratar. Muitos ensaios clínicos estão em andamento, na esperança de tratar mais 
pacientes. Um problema com certos tipos de câncer é que eles não têm os mesmos antígenos para fazer as 
células TCAR funcionarem, porque essas proteínas estão dentro da célula, não na superfície. Isso pode 
significar que as células TCAR precisam de uma "armadura" especial para entrar na célula para funcionar. 
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RESUMO 
É de conhecimento geral que a liderança feminina no mercado de trabalho tem conquistado cada vez mais espaço. Elas 
estão ocupando cargos de liderança independente do estilo adotado. Suas qualidades, sejam aprendidas ou inatas, 
permitem que disputem cargos de liderança com o sexo oposto. Claro que ainda hoje existem preconceito e desvalori-
zação quanto a sua capacidade de atuação no mercado, mas, ainda assim, a mulher procura ultrapassar os obstáculos 
e ir em direção ao crescimento. A liderança feminina possui as mesmas características básicas de liderança, porém 
esse líder deixou de ser do sexo masculino e a barreira do preconceito com relação às mulheres no mercado de traba-
lho começou a ser vencida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Liderança feminina, Mercado de Trabalho, Desafios.  

INTRODUÇÃO 
No Brasil, assim como no resto do mundo, a participação feminina no mercado de trabalho aumentou muito 
nas duas últimas décadas. As mulheres foram para as universidades e começaram a considerar a carreira 
tão importante quanto a função procriadora. O que se percebe dentro das empresas é que as mulheres 
estão enfrentando as dificuldades com mais firmeza e estão sentindo menos necessidade de imitar o com-
portamento masculino, ficando mais à vontade para exercer a chefia e liderança ao seu próprio modo. E a 
princípio as mulheres teriam as competências necessárias para atingir estes objetivos, e por conta disto as 
empresas estão oferecendo melhores condições para ter e manter estas mulheres em seus quadros. O 
resultado disto se reflete neste crescimento acentuado das mulheres no mundo dos negócios. 

 
METODOLOGIA 

Para que os objetivos propostos pudessem ser alcalçados, foram pesquisados artigos e sites, assuntos 
sobre, liderança geral, liderança e o mercado de trabalho na atualidade, mulheres e os desafios enfrentados 
para alcançar a liderança organizacional, diferencial da liderança feminina. Desenvolvemos um desenho 
manual, onde entendemos que o processo de liderança se desenvolve durante a carreria, e que as mulhe-
res apresentam sempre esses durante o dia a dia, liderando a família.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O aritgo atingiu seu objetivo, apresentando de forma explicita que as mulheres possuem seus direitos e 
constantemente lutam pelo mesmo, mas ao entender todo o processo de liderança, é possível identificar 
que o processo possui as suas etapas e seus preconceitos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao concluir as pesquisas e leituras, comprovamos que não estamos creditando às mulheres a supremacia 
no exercício da liderança, o que entendemos é que uma empresa que adota a heterogeneidade de gêneros 
na composição de seus cargos de liderança, certamente terá uma visão mais ampla e complementar do 
todo, enxergando e lidando com as diversas variáveis do mercado de forma mais dinâmica e ampla. 
.  
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RESUMO 
A Qualidade de Vida no Trabalho juntamente com a Segurança do Trabalho, definem e propõem meios para que os 
colaboradores e os empregadores se sintam protegidos e confortáveis em seu ambiente de trabalho. Dessa maneira, a 
QVT impacta diretamente com o estado físico, mental e espiritual e muitas empresas não têm profissionais qualificados 
para desenvolver, aplicar e manter a QVT, negligenciando-a diariamente. É comum vermos pessoas que desenvolvem 
doenças físicas por trabalharem de maneira errada durante várias horas fazendo o mesmo esforço repetitivo, e na gran-
de parte dos casos, são afastados de suas profissões ou não podem mais executá-las. Por meio deste, explicamos de 
maneira simples e aplicada meios que propiciem entendimento sobre a QVT, o que ela é, sua importância e métodos 
que podem impactar de forma positiva e aumentar a QVT. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade, Importância, Colaboradores e QVT. 

 

INTRODUÇÃO 
Temos como objetivo desmistificar, informar e explorar o que é a Qualidade de Vida no Trabalho, e o seu 
impacto. Através de pesquisas, fundamentos teóricos e práticos.  

 

METODOLOGIA 
Revisão bibliográfica de artigos, sites, apostilas, TCC, livros da área de gestão de pessoas, qualidade de 
vida no trabalho, lazer corporativo e pesquisa via Google Forms com 260 participantes de todo o Brasil. 

 
 DISCUSSÕES 

A qualidade de vida no trabalho, ainda é uma vertente da Gestão de Pessoas pouco explorada no Brasil. 
Assim, queremos observar e relatar, por meio desta, a sua influência nos relacionamentos interpessoais, na 
produtividade, saúde e lazer corporativo; desconstruir a ideia que a QVT necessita de um orçamento eleva-
díssimo para ter bons resultados que impactarão de diversas formas na organização como um todo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Realizamos uma pesquisa sobre QVT no mês de outubro de 2020, na qual, observamos que aproximada-
mente 90% dos entrevistados consideram muito importante a QVT. Pessoas das gerações Y e Z, tendem a 
se importar mais com a Qualidade de Vida no Trabalho, do que, as demais gerações, e apenas metade 
deles têm ou já tiveram a experiência como a QVT sendo o ponto de equilíbrio entre o bem-estar, do traba-

lhador e a eficácia da empresa. 
.  
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RESUMO 
A importância da Gestão de RH nas pequenas empresas não é entendida por muitas pessoas, principal-
mente pelos recém-empresários. A melhoria nas práticas de Gestão de Pessoas pode contribuir para diver-

sos aspectos para quem está tentando consolidar seu negócio, afim de contribuir para melhoria de resulta-
dos relacionados às questões estratégicas da organização, diminuindo os custos financeiros, buscando e 

formando uma equipe qualificada, motivada e engajada com a empresa, promovendo um ambiente que 
proporcione bem-estar e segurança, e favorecendo a manutenção e retenção de talentos necessárias para 

o crescimento do seu negócio 

PALAVRAS-CHAVE: Recursos Humanos; Gestão de Pessoas, Pequenas Empresas 

 

INTRODUÇÃO 
O objetivo deste trabalho é expor como as práticas de RH podem contribuir para o crescimento das empre-
sas de pequeno porte no Brasil, apresentando como a metodologia dos subsistemas da Gestão de Pessoas 

são ferramentas necessárias para garantir ao recém empreendedor que seu quadro de funcionários esteja 
engajado no objetivo estratégico, transformando a pequena empresa em uma grande organização. 

 

METODOLOGIA 
Este estudo foi realizado através de pesquisa teórica, obtendo resultado interpretativo. Não foi necessário 
aplicação prática para o estudo, pois os dados apresentados nesse trabalho têm origem bibliográfica, elabo-

rados a partir de documentos já publicados em livros, artigos, revistas científicas e sites. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
Após toda a teoria exposta sobre a importância do departamento de Recursos Humanos em empresas de 

pequeno porte, foi apresentado dois estudos práticos envolvendo casos de pequenas empresas que não 
possuiam processos e indicativos da Gestão de Pessoas e apresentado quais as mudanças necessárias a 

serem implantandas.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com toda a pesquisa apresentada, fica destacado que a implantação de um departamento de RH atuando 
nos processos de Gestão de Pessoas pode contribuir para grandes resultados na organização: desenvolvi-

mento profissional, plano de carreira, bem-estar, clima e cultura organizacional, redução do turnover, reten-
ção de talentos, redução de custos, além de auxiliar a empresa no enfrentamento do mercado, buscando 

alternativas para competir, se estabelecer e crescer em meio a concorrentes maiores. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivos, identificar a liderança, a motivação no ambiente organiza-

cional e a influência do líder no comportamento dos membros de sua equipe, de modo a se tornar 
mais efetivo com relação aos objetivos e as metas da empresa. Mas a motivação é vista como 

algo pessoal, ela depende de cada indivíduo. Este artigo visa identificar o perfil de liderança ne-

cessário para motivar e manter equipes, funcionais visando o cumprimento de metas a compreen-
der o papel da liderança em influenciar comportamentos, motivando seus liderados, de forma a 

conduzi-los em suas conquistas pessoais aliando o bem-estar pessoal com os objetivos organiza-

cionais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação, Liderança, Comportamento Organizacional 

 
INTRODUÇÃO 

Nas organizações vemos constante mudança, a forma de liderar os colaboradores  perceber que 

não é apenas um bom salário que motiva as pessoas, mais também um bom treinamento e um 
bom líder a formação do colaborador são capazes de aumentar todo o seu potencial de uma for-

ma mais eficaz tornando o um profissional de destaque, resultando na conquista de suas metas e 
transformando-as em um objetivo pessoal. A motivação dos colaboradores se torna um fator de-

terminante para a sobrevivência da organização e é um desafio enfrentado diariamente pelos ges-

tores. 

METODOLOGIA 

Para execução desse artigo, foram necessários estudos bibliográficos, pesquisas sobre liderança, 

teorias da liderança, motivação dentro das organizações. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Tivemos a utilização de livros ligado a liderança e motivação, pesquisas em sites e pesquisas tra-

ves e artigos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho atingiu seu objetivo principal, mostrar que a liderança é extremamente importante para 

as organizações e que existe vários tipos de lideres, que a motivação ajuda do engajamento dos 

funcionários e mostrar também que motivação de funcionários faz om que a organização cresça. 
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