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RESUMO
O presente artigo objetiva refletir sobre o peso e importância da liderança no marketing pessoal dos dias atuais, dentro
das empresas. Para isso, faz-se a definição de conceitos que visam exemplificar e demonstrar a importância do uso
contínuo e de maneira correta da liderança no ambiente de trabalho, independentemente do nível organizacional, para
uma boa imagem pessoal. O modo de agir e de promover a si mesmo são fatores que definem o valor que será
atribuído à sua imagem individual, de maneira pessoal e profissional. Sendo assim, cada ponto analisado neste artigo
mostra-se fundamental para construção desse fator, tendo em foco a liderança de maneira habilidosa e natural, que é
um impulsionador para atingir objetivos.
PALAVRAS-CHAVE: Administração; Marketing Pessoal; Liderança; Líder.

INTRODUÇÃO
Desde o surgimento do conhecimento humano, pode-se perceber a presença de líderes e da liderança
como um fator diferencial. Segundo levantamento histórico de Bass (1990), a primeira menção escrita de
“liderança” data de 2300 a.C. pelos povo egípcio. A partir de então, é fácil perceber sua importância nos
diversos âmbitos sociais. Por variados motivos a esfera profissional atual apresenta crescente necessidade
de líderes atuando em todos os seus níveis operacionais. O marketing pessoal, segundo Kotler (2003), é
uma disciplina que usa conceitos do marketing em benefício da carreira e vida das pessoas, valorizando o
ser humano em seus atributos. Ressalta-se então a indispensabilidade da adoção da liderança como
autoridade, sem uso da força ou poder, para garantia de sucesso contínuo.

METODOLOGIA
O presente estudo usou de métodos de pesquisas, sendo o período de levantamento do material entre os
meses de março a outubro de 2018 e através do acesso a textos, publicações científicas e livros renomados
na área, onde se relacionasse a liderança e sua importância para o marketing pessoal.

DISCUSSÕES
Nos dias atuais, a demanda das empresas por pessoas cada vez mais capacitadas faz com que seja
necessário atentar-se a cada detalhe da imagem pessoal. Através dos 10 mandamentos do marketing
pessoal, a excelência nesse âmbito pode ser atingida, e com ajuda da liderança, especificamente, sabendo
adequar seu uso nos mais diversos setores de uma empresa, torna-se ainda mais possível a ascensão
profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A liderança é um fator indispensável para a valorização da imagem pessoal. Ao se reconhecer um bom
líder, independente do cargo, a visibilidade do funcionário se tornará cada vez maior. É evidente que cargos
mais altos exigem em maior proporção essa habilidade, que determinará o modo de agir em diversas
situações. Portanto, para um bom desenvolvimento na carreira, é essencial aperfeiçoar a liderança
continuamente, visto que dentro do marketing pessoal, esse é um mandamento de grande valor.
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RESUMO
A reciclagem de materiais de construção pode trazer impactos surpreendentes tanto financeiramente quanto
ecologicamente como por exemplo os impactos ambientais quase que irreversíveis, que agravam o meio ambiente
causando desconforto a população seja ele de imediato ou a longo prazo. Assim visando a melhoria destes impactos
foram desenvolvidas práticas de reciclagem e reutilização de materiais de construção, isso leva vantagens a população
e aos empresários.
PALAVRAS-CHAVE: Material de construção, reciclagem, reutilização.

INTRODUÇÃO
Ao abordar o assunto sobre reciclagem pode – se observar que este gera impactos visíveis e
surpreendentes, como a economia de água, previne o acumulo de mais entulho o que ocorre com seu
descarte irregular na natureza, gera mais renda e emprego e conscientização. A construção civil é uma das
atividades mais antigas, sempre gerou uma quantidade expressiva de entulho, devido a isso surgiram
técnicas de reutilização em meados do século XX. (DIAS, 2014). Com o passar do tempo é necessário
entender que os recursos do planeta estão cada vez mais escassos, por isso a necessidade dessas
técnicas. Com tantos problemas gerados ao longo dos anos pelo progresso industrial e social o
desaparecimento de florestas entre outros danos causados houve a necessidade de uma maior atenção
para o modo como as empresas encaram a produção frente a atual realidade, onde menos tornou-se mais e
os consumidores tem se preocupado com o meio ambiente. (KOTLER, 2010).

METODOLOGIA
Os métodos de pesquisa foram realizados no período de Março a Setembro de 2018 em livros e artigos que
abordam os assuntos relacionados a sustentabilidade e marketing verde.

DISCUSSÕES
A ligação da reciclagem de materiais de construção civil e que em muitos casos podem ser uma alternativa
para construção de casas para pessoas carentes, e assim poder fazer uma diferença na sociedade atual.
Mesmo sendo muito incomum, existem projetos que estão colocando essas ações em práticas e trazendo
resultados positivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim pode-se observar que as empresas estão cada vez mais comprometidas com as questões
ambientais, assim levando uma melhor condição ao mundo a longo prazo. De tal modo essas empresas
acabam levando essa consciência aos cidadãos, pois vendem uma imagem ecologicamente correta assim
fazendo um habito.
.
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RESUMO
Este trabalho se trata de um estudo de caso que sobre o desenvolvimento da cana-de-açúcar (Saccharum
officinarum L.) na região de São José do Rio Preto-SP.

INTRODUÇÃO
O setor sucroalcooleiro passa por vários desafios e 60% de toda cana-de-açúcar produzida no Brasil é
produzida no Estado de São Paulo. A Broca da Cana (Diatraea saccharalis) é uma das principais pragas
existentes nos canavias por todo o pais. A cultura tem em média 05 (cinco) ciclo por ano. Os métodos de
controle da Broca da Cana são o controle biológico, que considera fenômenos naturais realizado com a
vespa Cotesia flavipes ou com Trichogramma galloi, e o controle químico com alguns inseticidas registrados
para o controle da broca. Apesar de toda essa importância do setor sucroalcooleiro, o processo produtivo
agrícola passa por grandes desafios no que se refere a sanidade dos canaviais. Atualmente os materiais
genéticos tem capacidade de produtividade de 120 t/ha, no entanto a média de produtividade da região
Sudeste é de 77 t/ha (CONAB, 2018), este fator está relacionado a presença de pragas e doenças. E a
broca do colmo da cana, é uma das principais causadoras de danos com prejuízos na lavoura. Desta forma,
o objetivo deste trabalho foi o de destacar a importância da cultura da cana de açúcar, e os desafios de
controle da principal praga, a broca da cana de açúcar, Diatraea saccharalis, em área com o uso do controle
químico e área com uso do controle biológico com vespa Cotesia flavipes.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido entre 2014 e 2018 junto ao departamento de Agronomia da Unilago. Os dados
para o estudo foram coletados de 13/01/2014 a 10/08/2018 em propriedade rural localizada no município de
José Bonifácio SP. Foram realizadas avaliações em 5 ciclos da cultura da cana-de-açúcar da safra de
2014/2015 até 2018/2019 e analisados os dados de infestações tanto inicial quanto final, produção por t/ha,
custo com os métodos de controle adotados, Pol e Pureza do material colhido e dados de precipitação para
a região. Nos primeiros anos de cultivo na propriedade tratada foi utilizado o controle biológico com Cotesia
e nos dois últimos anos o controle químico da broca.

DISCUSSÕES
Foi observada a redução da produtividade da cana corte após corte, oque pode ser justificada
fisiologicamente. Para o último ano, especificamente, essa redução foi potencializada pela escassez de
chuvas. Sabe-se que o estresse hídrico se correlaciona com a redução de rendimento dos canaviais, e a
região Noroeste Paulista percebeu principalmente na última safra redução na produtividade. Brunini (2017),
em estudo com estresse hídrico na cultura da cana-de-açúcar, observaram que em tratamentos com
maiores índices de estresse hídrico apresentaram os menores valores de produtividade, observação que
corrobora com os dados obtidos neste estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas duas situações, ano agrícola com utilização de controle químico e ano agrícola com utilização de
controle biológico, o controle da broca foi efetivo, o controle químico é mais oneroso em relação ao controle
biológico. Conclui-se que o estresse hídrico foi o principal fator que resultou na redução da produtividade da
cultura nas condições deste estudo.
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RESUMO
Esse trabalho foi desenvolvido em estudo de caso e buscou de forma direta demostrar a utilização de pastagens na
alimentação de bovinos na criação semi-intensiva de leite no período da seca, as funções das vitaminas na nutrição
animal e também da tecnologia utilizada para melhor atender as necessidades do produtor de leite. A silagem de milho
além de ser boa fonte energética apresenta níveis mais baixos de fibra do que as forragens de pastejo, e com isso, o
produtor de leite Carlos Alberto L.de Almeida na Fazenda Bacuri, localizada no município de Orindiúva no qual os
estudos foram desenvolvidos, afirma usa-la com mais frequência. Verificou-se que o produtor aplica as técnicas de
suplementação apresentadas da revisão bibliográfica desta pesquisa com o objetivo de aumentar sua produção leiteira.
A adoção de métodos que garantam a disponibilidade de forragem e/ou alimento para os animais ao longo do ano é
essencial.

INTRODUÇÃO
No Brasil a produção animal é baseada, principalmente, na utilização de pastagens, que pode ser
caracterizada pela oferta estacional de seus produtos. Desta forma, quando pensarmos em produção
intensiva de carne e leite, não podemos dispensar a inclusão de alternativas como pastejo diferido, fenação,
ensilagem entre outras, as quais, desempenham um importante papel no sentido de eliminar as defasagens
na oferta de alimentos (FERRARI JR. e PAULINO). O semi-intensivo é um sistema em que os animais são
criados a pasto e recebem alimentação com forrageiras de alta capacidade de suporte, com suplementação
volumosa na época de menor crescimento do pasto e, em alguns casos, durante o ano todo. O alimento é
fornecido no estábulo no momento da ordenha, permitindo a aplicação de processos tecnológicos na
criação, sendo comum práticas de aleitamento e inseminação artificiais. Uma vantagem desse sistema
são as instalações, que geralmente são simples, e é possível a adoção de certos recursos tecnológicos, o
que pode aumentar a produtividade e a qualidade do leite (ROGE). O objetivo desta pesquisa foi identificar
a importância da alimentação dos bovinos em um determinado período, durante a época da seca, e da
tecnologia envolvida para melhor atender as necessidades do produtor de leite.
METODOLOGIA
Os estudos foram desenvolvidos na propriedade do produtor de leite Carlos Alberto Luiz de Almeida na
Fazenda Bacuri, localizada no município de Orindiúva.A visita na Fazenda Bacuri foi realizada no dia
02/09/2018 onde foram coletadas informações e dados fundamentais para o desenvolvimento deste estudo
de caso.Na propriedade, as vacas são da raça Girolando(cruzamento das raças Gir com Holandês).A
quantidade de animais é de aproximadamente 150 vacas em lactação.A média do intervalo entre partos
(IEP) das vacas é de 13,5 meses com média de produtividade leiteira por animal é de 8.300 litros por
lactação (em 365 dias).A alimentação dos animais na época das águas é o capim tipo Mombaça que é
coletado e fornecido no cocho juntamente com a ração.No caso de ração, a mesma é produzida na
propriedade e é a base de milho, soja, caroço de algodão e polpa de citros. No período da seca é utilizado
silagem de milho e silagem de cana com o silo na propriedade.
DISCUSSÕES
Verificou-se que o produtor aplica as técnicas de suplementação apresentadas da revisão bibliográfica
desta pesquisa com o objetivo de aumentar sua produção leiteira. O tipo de suplementação adotado pela
propriedade é o sal mineral. Segundo EMBRAPA (2015), as necessidades de sal mineral variam de acordo
com o estado do animal e o peso. De forma geral pode-se dizer que o consumo diário deve ser entre 80 a
100 gramas.O produtor de leite afirma que no período da seca é utilizado silagem de milho e silagem de
cana. Mas em um levantamento sobre práticas de ensilagem mostra que a maioria do produtores de leite
também aderem esse recurso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adoção de métodos que garantam a disponibilidade de forragem e/ou alimento para os animais ao longo
do ano é essencial. Vários são os métodos para atingir esse objetivo, basta conhecer as necessidades dos
animais, os recursos disponíveis e empregar o sistema que melhor se encaixa.
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RESUMO
A variedade Cajanus Cajan pode ser encontrada em todo o Brasil pela sua diversidade e seus fins: como
planta melhoradora de solo, na recuperação de áreas degradadas, alimentação animal, e também na alimentação
humana. E a variedade Vigna Unguiculata está se expandindo nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por ela
ser uma espécie mais “rustica” tendo uma necessidade hídrica menor, e uma alta produtividade ela vem tomando
espaços considerados em todo território brasileiro. O estudo iniciou-se em agosto seguindo os métodos corretos para
um plantio de qualidade, com as etapas seguidas de forma ordenada, deis do preparo da terra, medição da área, com
perfeição do espaçamento entre linhas e covas, com irrigação durante o período do preparo da área, até o resultado
final, por consequência do ambiente e clima.

INTRODUÇÃO
O guandu é uma leguminosa conhecida por sua rusticidade e alto valor proteico, podendo ser
utilizado como banco de proteína em pastejo direto para gado de leite, em silagem, como adubo verde e
cultura de cobertura para plantio direto (BERTOLIN et al., 2008). Já o feijão baiano é conhecido por ter alta
produtividade, grande porte e sua rusticidade. Este feijão possui um elevado valor nutritivo a nível proteico e
energético e à sua fácil adaptação a solos de baixa fertilidade e com períodos de seca prolongados
(FREIRE FILHO et al., 2011).

METODOLOGIA
O experimento foi realizado na área experimental da faculdade UNILAGO no município De São José
do Rio Preto. No dia 15/08/2018, foi delimitado dois espaços de 15 m², foram semeadas em uma área com
6 linhas e com espaçamento de 50cm entrelinhas. O feijão guandu totalizou 33 sementes por linha, o feijão
baiano totalizou 36 sementes por linha. Foram avaliadas as variáveis altura das plantas, produção de
matéria verde e matéria seca do feijão guandu, e a medição do tamanho das vagens em três pontos da área
do feijão baiano.

DISCUSSÕES
Analisando as condições de clima, e vendo a evolução da cultura no decorrer dos dias, com as
variações de tempo e temperatura, utilizando métodos simples de analises e sempre observando ocorrência
de pragas e outros imprevistos que poderiam acontecer com a planta, de forma que com isso teríamos uma
conclusão final, observando quais das duas espécies teriam um melhor desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O guandu obteve uma melhor produtividade de 132,5 toneladas de matéria fresca/ha e 41,3 toneladas de
matéria seca/ha, já o crescimento de vagens de feijão baiano foi em média de 20 a 26 cm com 10 a 16
grãos por vagem
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RESUMO
As atividades agrícolas e a agropecuárias geram grande quantidade de resíduos, como restos de culturas,
palhas e resíduos agroindustriais, dejetos de animais, os quais, em alguns casos, provocam sérios
problemas de poluição. Entretanto, quando manipulados adequadamente, podem suprir, com vantagens,
boa parte da demanda de insumos industrializados sem afetar adversamente os recursos do solo e do
ambiente. O aproveitamento dos resíduos agrícolas, industriais, urbanos e florestais pode ser realizado
através de um processamento simples denominado compostagem, em pequena, média e grande escala
desde que não causem distúrbios ao meio ambiente e a saúde pública.

INTRODUÇÃO
A grande geração diária de resíduos sólidos é resultado do crescimento populacional, e o consumo
exacerbado de produtos mostra a necessidade de desenvolver metodologias de reciclagem e disposição
adequada dos resíduos e rejeitos. A maior parte desses resíduos gerados no Brasil é composta por matéria
orgânica, além de que há também um desperdício significativo de alimentos que ocorre desde sua
produção, passando pelo transporte até ser consumido pelas pessoas (PEIXOTO & FERNANDES, 2016).

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido de setembro a novembro de 2018 junto ao departamento de Agronomia da
UNILAGO. Os materiais utilizados para confecção da composteira foram 3- baldes ,1-torneira,Minhocas
,Terra preta ev50 cm de tela de mosquito. Foram feitos furos em dois baldes para ter uma melhor
oxigenação do local e foram cortadas as tampas de dois baldes. Somente um balde ficou sem furos , neste
foi feito apenas um furo lateral para introdução de uma torneira ,para coleta do chorume . Em seguida foi
colocado um quarto de terra nos dois baldes com furos , que identificamos de balde 1 e balde 2. No balde 1
foram colocadas as minhocas e em seguida alimentos orgânicos , depois foram colocados material seco
cobrindo todo o alimento , o material seco se trata de folhas secas , capim seco , serragem e em ultimo caso
pedaços de papelão picados. O balde 2 ficou somente com a terra e o balde de coleta do chorume ficou
vazio e sem furos. E foi colocado um pedaço de tela para impedir a entrada de mosquitos no ultimo balde .

DISCUSSÕES
Deve ser relatada a dificuldade em controlar a temperatura e a umidade do balde onde foram colocadas as
minhocas. Foi possível acertar a umidade colocando um pouco o balde das minhocas no sol e colocando
mais matéria seca e também foram abertos mais furos nos baldes porque identificamos que estavam
pequenos e com pouca circulação de ar. O custo com a estrutura da composteira foi de 2 reais,
representado pelo custo com a tela mosquiteiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A composteira urbana é uma forma de transformação do resíduo orgânico em adubo. O adubo pode ser
aproveito para jardinagem na própria residência. É possível construir estrutura sem custo, em conformidade
com os princípios da sustentabilidade.
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RESUMO
O experimento foi desenvolvido de agosto a novembro de 2018 na área experimental da União das Faculdades
dos Grandes Lagos em São José do Rio Preto – SP. Este trabalho visou quantificar os danos que o estresse hídrico
provoca na cultura do amendoim, comparar o desempenho de produção e crescimento de amendoim submetidos a
déficit hídrico e com manejo de irrigação em condições de campo. Os dados avaliados para altura de plantas
comprimento de raízes, matéria verde e seca quantidade de ramos laterais e flores, o amendoim irrigado apresentou
melhores resultados. O manejo irrigado pode expressar os limites máximos de produtividade do amendoim,
comprovando que a irrigação de suplementação é extremamente importante para obter o máximo potencial produtivo da
planta.

PALAVRAS-CHAVE: Produção, Estresse, Balanço.
INTRODUÇÃO
Em grande parte do Brasil, o amendoim é cultivado basicamente por pequenos e médios
produtores, na qual a importância econômica do amendoim está relacionada ao fato das sementes
possuírem sabor agradável e serem ricas em óleo, apresentando aproximadamente 50% de óleo, também,
cerca de 22 a 30% de proteína (FREITAS et. al, 2005; SANTOS et. al, 2007; SILVEIRA, 2010).
O ciclo do amendoim varia de 90 a 115 dias para variedades precoces e de 120 a 140 dias para
variedades tardias, que dependendo do clima, suas necessidades hídricas variam de 500 a 700 mm. A
planta não é sensível ao fotoperíodo e se desenvolve bem em ambientes com temperaturas médias diárias
entre 22°C e 28°C, porém, se durante a fase de crescimento, a temperatura média predominante for inferior
a 18°C ou superior a 33°C, a produção pode ser significativamente afetada (DOORENBOS & KASSAM,
1979).
METODOLOGIA
O experimento foi desenvolvido de agosto a novembro de 2018 na área experimental da União das
Faculdades dos Grandes Lagos em São José do Rio Preto –SP. Os dados meteorológicos foram obtidos da
estação automática de José Bonifácio do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados de
precipitação do local foram obtidos através de pluviômetro na área experimental.
A parcela sob manejo foi irrigada do dia 25 de setembro até 22 de outubro, recebendo 58,8 mm de
lâmina de água, nesse período. Para controle do manejo utilizou-se a tabela balanço hídrico. Aos 48 DAS
foram realizadas avaliações de estande (número de plantas/m), altura matéria verde e matéria seca de 10
plantas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados avaliados para altura de plantas comprimento de raízes, matéria verde e seca quantidade
de ramos laterais e flores, o amendoim irrigado apresentou melhores resultados. O manejo irrigado pode
expressar os limites máximos de produtividade do amendoim, desde que realize todos os tratos culturais
exigidos como fertilidade do solo, manejo de pragas e doenças e controle de plantas invasoras e daninhas.
Comprovando que a irrigação de suplementação é extremamente importante para obter o máximo potencial
produtivo da planta.
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RESUMO
A geotecnologia é vista como uma peça chave para o monitoramento de terrenos mais férteis e
viáveis para a agricultura. É uma integração tecnológica que faz com que ocorra desenvolvimento entre a
sabedoria do homem do campo e as técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento visando
garantir o diagnóstico ambiental como um todo, avaliando o solo, a água, a vegetação. O experimento foi
desenvolvido entre abril e maio de 2017 em área do departamento do curso de Engenharia Agronômica da
União das Faculdades dos Grandes Lagos, Unilago situado em Ruilândia – SP, foram realizadas coletas de
amostras de solos para análise de fertilidade, e GPS eTrex HCx, com os resultados foram feitos mapas
georreferenciados e cálculos. A fertilidade do solo apresentou valores variáveis de uma análise para outra,
demonstrando a necessidade de aplicação à taxa variável.
PALAVRAS-CHAVE: georreferenciamento, planejamento, produção agrícola.
INTRODUÇÃO
A agricultura brasileira ao longo dos anos está se apoiando em novas tecnologias, como
geoprocessamento e sensoriamento remoto que fazem parte de um pacote tecnológico, denominado de
agricultura de precisão, buscando assim maior aspecto de avaliação das potencialidades de um
agroecossistema. Nas diversas práticas de uso do solo, vem-se destacando a adubação a taxa variável, que
é uma tecnologia que alia conceitos econômicos e ambientais na agricultura familiar também está presente
a geotecnologia, a exemplo disso a empresa brasileira de pesquisas agropecuária vem auxiliando
produtores de leite da região sudeste, com uso de tais tecnologias.
METODOLOGIA
As amostras foram coletadas em diferentes locais da área, e foram feitas utilizando trado de tipo
caneco de 2” à profundidade de 0 a 20 cm, No total foram coletadas 16 amostras, Com os resultados
obtidos da análise de solo, foram feitos mapas georreferenciados do local com uso do Surfer 13 Demo, este
software de geoposicionamento realizado o processamento de informações com coordenadas
georreferenciadas, foi também utilizado método de análises de Krigagem em seguida feito os cálculos de
necessidades de calagem e correção de micronutrientes primários para o cultivo de soja no local. A
marcação dos pontos foi feita com equipamento navegador GPS - Garmim. No local foram marcados 15
pontos, que serão utilizados na elaboração de mapa de altura. Estes dados foram interpretados utilizando o
software GPS TrackMaker, que permite interface com receptores de sistemas de posicionamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os levantamentos topográficos da área do departamento do curso de engenharia agronômica da
UNILAGO apresentam altitude e relevo favorável a introdução da cultura da soja, adotando práticas de
agricultura de precisão como a aplicação de taxa variável de fertilizantes, extremamente dependente de
tecnologia aliada à mecanização agrícola.
A fertilidade do solo apresentou valores de PH, CTC, V%, P, K, Ca e Mg, variáveis de uma análise
para outra, demonstrando a necessidade de aplicação à taxa variável conforme indicado para calagem. Já
para os resultados de P e K não houve essa necessidade. Portanto a prática de aplicação à taxa variável
pode resultar em uma economia dos custos e ganhos de produtividade.
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RESUMO
O trabalho foi desenvolvido em São José do Rio Preto - SP, objetivando avaliar o desenvolvimento da cultura do milho
com e sem irrigação, no período do segundo semestre do ano de 2018. O dados apresentados no trabalho foram
obtidos através do experimento feito na área experimental da universidade. Foram feitas análises e teste de
germinação, obtendo 100% de sementes germinadas, foram considerados o diâmetro do caule, peso de matéria úmida
e seca, altura das plantas, números de folhas, índice de clorofila, para avaliação da viabilidade do sistema irrigado ou
não, este experimento tem como função auxiliar a produção vegetal, e fornecer dados relacionados a irrigação na região
de São José do Rio Preto. Conclui-se que a irrigação proporciona a possibilidade de antecipação de semeadura de
primeira safra e garante maior produtividade.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um país que possui riqueza em água. A cidade São José do Rio preto- SP está localizada na
superfície do aqüífero guarani, uma das maiores reservas de água doce do mundo. Isso proporciona a
região uma facilidade para projetos de irrigação destinados ao produtor rural. No experimento avaliamos a
cultura do milho, uma cultura bastante cultivada pelo Brasil, suas utilidades são diversas, como por
exemplo, em rações, produção de amido e alimentação humana (PEIXOTO, 2014). O estudo teve o intuito
de avaliar o desenvolvimento das plantas sob irrigação e sem irrigação, baseados sobre dados coletados
em laboratório.
METODOLOGIA
O experimento teve início no dia 28/08/2018 com a análise de germinação em papel germiteste, foi utilizado
50 sementes de milho coletadas aleatoriamente da marca Semeali. No dia 04/09/2018 foi realizada a
primeira avaliação das sementes, com o resultado de 100% de germinação e sem nenhum inoculo de fungo.
Após a análise realizada foi feito cálculos para saber a quantidade de sementes que iria ser utilizado na
área de 15 m². O preparo do solo foi realizado com enxadão e enxada, revolvendo o solo e nivelando. A
semeadura ocorreu no dia 04/09/2018 e foi utilizado 105 sementes, a brotação das plantas iniciou no dia
11/09/2018 e os dados coletados de número de folha, peso de matéria verde, nível de clorofila, tamanho
das plantas e espessura do caule foram feitos no dia 22/09/2018 e o resultado de matéria seca no dia
31/09/2018. A irrigação foi feita conforme a quantidade de precipitação e o nível de capacidade de campo
de reter água.
DISCUSSÕES
Após sete dias do plantio por conta da falta de água e calor intenso houve a morte de algumas plantas na
parcela não irrigada e obteve-se estande de 7 plantas/m². Na parcela irrigada obteve-se ótimo
desenvolvimento segundo expresso em dados das avaliações, justificado pelo nível adequado de água que
proporcionou uma maior possibilidade de absorção de nutriente. O milho irrigado expressou de melhor
forma seu potencial genético para produção e qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo do milho irrigado e não irrigado é importante para entendimento das necessidades hídricas da
cultura e cálculo da lâmina e frequência de irrigação, mesmo para semeadura em primeira safra. Outro fator
importante esta relacionado à irrigação de precisão, que neste período do ano deve ser utilizada de forma
inteligente, considerando a precipitação e utilizando a irrigação para complementar as necessidades
hídricas em alguns dias ou não usando quando não houver necessidade.
REFERÊNCIAS
PEIXOTO, Claudio. O milho no Brasil, sua importância e evolução. 2014. Disponível em:
http://www.pioneersementes.com.br/media-center/artigos/165/o-milho-no-brasil-sua-importancia-e-evolucao.
Acesso em: 31 out. 2018.

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES DE PASTAGENS E FORRAGEIRA
Jordan Paranhos; Caio Henrique; Diego Viera de lima, Graduandos do curso de Agronomia, União
das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO
Danila Comelis Bertolin, Docente do curso de Agronomia, União das Faculdades dos Grandes
Lagos – UNILAGO (danilacomelis@hotmail.com)
RESUMO
A compostagem traz muitas vantagens para o meio ambiente e para a saúde pública, seja aplicada no ambiente urbano
(domésticos ou industriais) ou rural. O estudo foi desenvolvido de setembro a novembro de 2018 junto ao departamento
de Agronomia da UNILAGO e foi elaborada uma compoteira orgânica para ambiente urbano, considerando-se os
princípios de sustentabilidade para escolha do material para composição da estrutura. Neste estudo são relatadas as
dificuldades observadas e as ações tomadas para obtenção de sucesso.

INTRODUÇÃO
A compostagem e uma técnica de tratamento de resíduos orgânicos. trata-se de processo controlado de
decomposição aeróbica da matéria orgânica pela ação de microrganismos que utilizam oxigênio para sua
função vitais, resultando no composto orgânico (Gunther & Besen, 2010).

As atividades agrícolas e a agropecuárias geram grande quantidade de resíduos, como restos de culturas,
palhas e resíduos agroindustriais, dejetos de animais, os quais, em alguns casos, provocam sérios
problemas de poluição. Entretanto, quando manipulados adequadamente, podem suprir, com vantagens,
boa parte da demanda de insumos industrializados sem afetar adversamente os recursos do solo e do
ambiente. O aproveitamento dos resíduos agrícolas, industriais, urbanos e florestais pode ser realizado
através de um processamento simples denominado compostagem, em pequena, média e grande escala
desde que não causem distúrbios ao meio ambiente e a saúde pública. Como resultados da utilização de
composteiras, espera-se: a redução de cerca de 50% dos resíduos destinados aos aterros, aumentando a
vida útil dos mesmos; diminuição do consumo de combustível para os transportes aos aterros e
consequente diluição das emicoes de gases e efeitos estufas geradas nesse deslocamento
METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido de setembro a novembro de 2018 junto ao departamento de Agronomia da
UNILAGO. Foi elaborada uma compoteira orgânica considerando-se os princípios de sustentabilidade para
escolha do material para composição da estrutura. A estrutura é composta por 4 baldes plásticos, oriundos
de empresa de óleo vegetal, de 10 litros cada. O material orgânico deve ser despejado na camada 1,2,3 e 4,
e assim as minhocas foram colocadas nas camadas 3 e 4.O humus será retirado das camadas 1,2,3 e 4 e o
chorume será retirado do primeiro balde.
DISCUSSÕES
A maior dificuldade encontrada foi com manutenção de umidade e incidência de fungo, mas foi possível
controlar colocando-se bastante alimentos secos, com legumes menos úmidos. Também a incidência de
moscas dificultou muito e isso também foi controlado com a matéria seca colocada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o material orgânico corresponde a
cerca de 52% do volume total de resíduos produzidos no Brasil e tudo isso vai parar em aterros sanitários,
onde são depositados com os demais e não recebem nenhum tipo de tratamento específico.
A maior vantagem da utilização de composteira que pode ser citada é que, no processo de decomposição
da compostagem, ocorre somente a formação de dióxido de carbono ou gás carbônico (CO 2), água (H2O) e
biomassa (húmus). Por se tratar de um processo de fermentação que ocorre na presença de oxigênio
(aeróbico), permite que não ocorra a formação de gás metano (CH 4), gerado nos aterros por ocasião da
decomposição destes resíduos, que é altamente nocivo ao meio ambiente e muito mais agressivo, pois é
um gás de efeito estufa cerca de 25 vezes mais potente que o gás carbônico - e mesmo que alguns aterros
utilizem o metano como energia, essas emissões contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, influência
humana O chorume produzido no processo da vermicompostagem pode ser utilizado como adubo líquido
(na proporção de dez partes de água para uma de chorume) e como pesticida (na proporção de meia parte
de chorume e meia de água borrifada nas plantas).
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RESUMO
Este estudo objetivou avaliar estruturas para construção de composteira doméstica, que é um
sistema de decomposição dos resíduos orgânicos onde minhocas e microorganismos transformam restos
de alimentos em adubo de excelente qualidade. É um sistema prático, compacto, higiênico e de fácil
manuseio que não produz cheiro nem atrai insetos e animais indesejados.

INTRODUÇÃO
Para contribuir com a redução do lixo orgânico produzidos pelas cidades, comprovamos que
sistemas como o uso e o manejo adequado de composteira, podem ser aplicados em residências, escolas,
empresas, ambientes de trabalho, áreas comuns de prédios e espaços públicos.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido entre setembro e novembro de 2018 em área do departamento de agronomia da
Unilago. Foi elaborado uma composteira orgânica, considerando princípios de sustentabilidade para escolha
do material para composição da estrutura. Para montar uma vermicomposteira doméstica foram utilizadas 3
caixas plásticas escuras (sendo uma com tampa), folhas secas e galhos pequenos e cerca de 100
minhocas. As caixas foram empilhadas em três níveis. Nas duas superiores foram feitos pequenos furos,
que serão responsáveis pela comunicação entre uma caixa e outra. São nessas caixas que será feita a
compostagem (processo de decomposição natural). A última caixa foi utilizada apenas para coletar o
resíduo líquido orgânico, que, se diluído, pode ser utilizado para regar plantas e hortas.O primeiro passo foi
forrar o fundo da caixa superior com folhas secas e pequenos galhos ou serragem. Esta primeira camada
vai funcionar como dreno para a composteira. Em seguida colocamos a terra com as minhocas e logo acima
os resíduos orgânicos.É importante que os resíduos sejam cobertos com outra camada de folhas secas
para contribuir com a oxigenação. Isso também garante que não se gere um mal odor pelo processo.

DISCUSSÕES
Os depósitos de lixo orgânico devem ser feitos diariamente, evite também o contato excessivo com o calor
ou exposição ao sol.Quando a caixa de cima estiver cheia é necessário trocar as posições, passando-a para
baixo e colocar a vazia em seu lugar para recomeçar o processo. Não é necessário colocar novas
minhocas.O adubo orgânico pode ser coletado em média a cada três meses.Na hora de escolher o que
colocar na composteira é necessário ficar atento. Alguns materiais comprometem a degradação da matéria
orgânica e prejudicam o desenvolvimento do adubo. Sugestionamos para o uso à vontade, frutas, legumes,
verduras, grãos, sementes, cascas de ovos, sache de chá sem etiqueta, ervas de chimarrão, borra e filtro de
café. Sugerimos uso moderado, frutas cítricas, ervas medicinais, flores, alimentos cozidos, guardanapos,
papel toalha e laticínios.Não é recomendado, carne, temperos fortes, limão, nozes pretas, óleo, gorduras,
líquidos (iogurte, leite...), fezes de animais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Utilizar as composteiras também contribui para a redução do aquecimento global. Só em 2015, de acordo
com o Ministério do Meio Ambiente, foram geradas cerca de 32 milhões de toneladas de resíduos orgânicos
no Brasil, o que equivale a 88 mil toneladas de lixo diário. Todo este material quando entra em
decomposição, seja nos lixões ou aterros sanitários, gera o gás metano, um dos principais causadores do
efeito estufa. Utilizar a composteira é um processo simples e barato, sendo utilizado pela população pode
contribuir por um planeta melhor, para nós e futuras gerações.
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RESUMO
Este trabalho se trata do estudo do desenvolvimento da cultura do feijão na região de São José do
Rio Preto-SP.

INTRODUÇÃO
A produção de feijão-vagem no Brasil é conduzida por pequenos produtores, utilizando
principalmente cultivares de crescimento indeterminado; A produção destina-se ao consumo fresco e em
pequenas quantidades à industrialização. (Viggiano, 1990; Peixoto et al., 1997; Hamasaki et al., 1998).
Existem no mercado brasileiro cultivares de boa aceitação comercial. Entretanto, não há um
programa nacional de avaliação e recomendação de cultivares que poderia resultar na utilização das mais
adaptadas a cada ambiente específico. Estudos sobre novas opções são necessários pois o produtor
normalmente tem utilizado qualquer semente disponível no mercado principalmente os mais baratos.
Têm sido escassos os trabalhos de melhoramento de feijão-vagem no Brasil e as cultivares
disponíveis são utilizadas nas diversas regiões, sem levar em consideração as possíveis diferenças de
comportamento em ambientes diversos. Para a empresa produtora de sementes interessam cultivares
estáveis que possam ser cultivadas em diferentes ambientes, enquanto que para o produtor seria desejável
a utilização de cultivares adaptadas às suas condições edafoclimáticas .

METODOLOGIA
Este estudo foi desenvolvido de agosto à novembro de 2018. Foram separados duas parcela de
plantio. Em uma parcela foi semeado o feijão cultivar favorito e em outra parcela o feijão cultivar carioca.
Para preparo do solo foi utilizado a enxada e o enxadão para revolver o solo, assim retirando os restos de
culturas e plantas daninhas do local, além de descompactar o solo.
A semeadura foi feita a uma profundidade de aproximadamente 2,5 cm, em um espaçamento entre
linhas de 40 cm, e utilizando-se de 7 a 10 cm entre as sementes. Foram realizadas avaliações de altura de
plantas , estande e matéria seca.

DISCUSSÕES
Foi feito a análise de matéria seca para as parcelas das duas cultivares, obtendo-se que o peso
fresco do feijão favorito foi de 41 gramas, após ser feita a secagem, ficou a matéria seca de 11 gramas, ou
seja no feijão favorito havia cerca de 73 % de água, já o feijão carioca obteve a massa fresca de 44 gramas
de média, após a secagem, ficou com 12 gramas de matéria seca, concluímos então que aproximadamente
72 % de seu peso era água.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a única cultura que se desenvolveu plenamente foi a do feijão favorito, que atingiu nossas
expectativas com o decorrer do projeto, por ser uma cultura de fácil adaptação não houve qualquer
problema com seu crescimento. Já sobre o feijão carioca, que foi o foco deste estudo devido ao seu grande
consumo pela população brasileira, não se desenvolveu como esperado. Considera-se que a fertilidade do
solo foi limitante, já que não se utilizou nenhum tipo de fertilizante.
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RESUMO
Na agricultura desde milhares de anos antes de Cristo o homem já observava que o solo era o meio onde as plantas se
desenvolviam, a partir dessas observações descobriu alguns conceitos de produtividade. No Egito antigo tiveram origem
as medições de espaços e delimitações de terras, esse desenvolvimento da atividade agrícola impulsionou de certa
forma um mapeamento que reproduzia um tipo de carta topográfica que além da descrição de forma, era descrito
também os rios, mares e o tipo de vegetação de uma determinada região. Esse trabalho de pesquisa tem como objetivo
fazer levantamento das características do solo, coletar amostras para análise de disponibilidade de nutrientes,
mapeamentos da área através das coordenadas planialtimétricas e fazer as recomendações necessárias para manejo,
adubação e implantação da cultura da soja, visando o manejo da área e devidas correções para viabilidade do
estabelecimento da cultura. Conclui-se que de acordo com os levantamentos realizados e tecnologia avançada será
possível implantar a cultura da soja nessa área, realizando todos os procedimentos necessários e visando todas as
devidas correções para que se possa alcançar a produtividade desejada

INTRODUÇÃO
. A soja (Glycine max), é originária do continente asiático, na região correspondente à China antiga. Onde
há referências que há mais de 5 mil anos constituía a base alimentar do povo chinês (CÂMARA, 2015).
De acordo com Câmara (2015), somente 1882, a soja foi introduzida no Brasil, na Bahia, onde não obteve
sucesso. E em 1892 foi cultivada pela primeira vez no estado de São Paulo pelo Instituto Agronômico de
Campinas. O Brasil, inevitavelmente, se consolidará como um dos maiores centros mundiais de
gerenciamento e produção de agronegócios, devido à estimativa de haver em torno de 150 a 170 milhões
de hectares com potencial agricultável.Para Mateus et al (2017), devido a alta evolução genética da soja,
que através de cultivares melhoradas, que possuem em seu genótipo ampla adaptação e boa
resistência/tolerância aos fatores bióticos e abióticos adversos, tornou viável a produção de soja em
diferentes regiões, sendo uma delas em ascensão o noroeste paulista. Região onde há predominância da
cultura de cana-de-açúcar, a soja vem ganhando espaço em reformas dos canaviais, devido a fatores como
a fixação biológica de nitrogênio, controle de pragas e até mesmo seu valor econômico

METODOLOGIA
O experimento foi desenvolvido na Fazenda de Ensino e Pesquisa e Extensão da Unilago, situada no
município de Ruilândia – SP, coordenadas 20º 56’ 41. 30” S; 49º 30’ 55. 37” O e 450 m de altitude.
A área total pode ser observada na figura 1. Foi realizado o levantamento de dados altimétricos por
nivelamento biométrico (utilizando-se o receptor GPS) e nivelamento fotográfico (utilizando-se o software
Google Earth®). Após a coleta foram elaborados bancos de dados no Excel e foram elaborados mapas
altimétricos no software Surfer 11.0 (DEMO).
A área total foi dividida em grids de tamanho entre 1- 5 ha. Dentro de cada grid foram coletados 12
subamostras para composição de amostra composta. As amostras compostas foram enviadas para
laboratórios. Com os resultados de análise de solo foram elaboradas mapas de teor de CTC, fósforo,
potássio, saturação por bases, cálcio, enxofre, Ph, magnésio e saturação por alumínios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que de acordo com os levantamentos realizados e tecnologia avançada será possível implantar a
cultura da soja nessa área, realizando todos os procedimentos necessários de forma correta, visando o tipo
de preparo do solo adequado para que ocorra a descompactação desse solo, correções necessárias para
que se possa alcançar a produtividade desejada.
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MANEJO INTEGRADO DAS CULTURAS ANUAIS COM IRRIGAÇÃO E SEM IRRIGAÇÃO
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RESUMO
Este estudo objetivou avaliar: a) produtividade de massa seca e qualidade de forragem de Brachiaria
brizantha, b) produtividade de massa úmida, c) e o potencial germinativo de uma semente tecnologicamente
melhorada, em função da irrigação ou sem irrigação a fim de determinar seus efeitos na produtividade de
forragem. O experimento foi desenvolvido de agosto á novembro de 2018 junto ao Departamento de
Agronomia da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, em São José do Rio Preto -SP.

INTRODUÇÃO
A Brachiaria é uma das forrrageiras mais usadas nas pastagens para bovinos no país, em torno de
85% da área dos pastos. Ela se desenvolve formando touceiras, as folhas são de crescimento ereto e a
altura pode de 1,5 a 2,5 m de altura. Tem como vantagem, grande densidade de pelos na bainha da planta,
fazendo com que seja uma barreira de proteção contra o ataque de insetos e possui resistência do tipo
antibiose contra a cigarrinha, que é uma das principais pragas da cultura, mesmo adulta pondo os ovos,
parte das ninfas não se desenvolvera. Dentre as possibilidades para a melhoria do manejo de pastagem na
pecuária brasileira, a irrigação constitui uma tecnologia que proporciona incrementos e estabilização de
produtividade, uma vez que pode suprir a demanda hídrica durante a época seca do ano e suplementá-la na
época chuvosa (ALENCAR et al., 2009a; LOPES et al., 2014). A fim de testar a hipótese de que o manejo
da cultura com irrigação ou sem, pode aumentar a produtividade e a qualidade de forrageiras, o presente
estudo objetivou avaliar: a produtividade de massa seca e qualidade de forragem de Brachiaria brizantha, cv
Marandu; a produtividade de massa úmida; e o potencial germinativo de uma semente tecnologicamente
melhorada, em função da irrigação ou sem irrigação a fim de determinar seus efeitos na produtividade de
forragem.

METODOLOGIA
O experimento foi desenvolvido de 28 de agosto a novembro de 2018 junto ao Departamento de
Agronomia da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, em São José do Rio Preto - SP. Os
experimentos foram conduzidos, em esquema fatorial 2.5 X 6, dividida em duas parcelas: irrigada e não
irrigada, com duas cultivares da mesma espécie, porém uma era tecnologicamente melhorada. O preparo
da área foi realizado manualmente através de enxada, enxadão e água para ajudar na descompactação da
área utilizada.

DISCUSSÕES
Após cinquenta dias do plantio a área irrigada teve seu desenvolvimento melhor, sendo possível a
analisar a diferença visivelmente por suas folhas mais desenvolvidas e, mas verdes, e a área não irrigada
tendo o aspecto de planta seca. Analisaram-se também as diferenças da planta tecnologicamente
melhorada para com a comum, feito o plantio de uma linha como prova tivemos como resultado um
crescimento e desenvolvimento visualmente melhor, e conforme feito os testes com pesagem e medição
tivemos um melhor resultado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas condições em que foram realizadas o experimento conclui-se que houve resposta da
irrigação na produção e taxa de acúmulo para a cultivar de Brachiaria brizantha. E verificou-se também que
o plantio da semente melhorada de Brachiaria, apresenta uma germinação completa, e boa resistência ao
calor, sendo viável sua utilização.
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MAPEAMENTO DE DADOS ALTIMÉTRICOS DE FERTILIDADE DO SOLO PARA CULTURA
DO MILHO (Zea mays. L.)
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RESUMO
O estudo trata da avaliação do uso de geoprocessamento para planejamento do uso do solo para atividades
agrícolas. Para tanto o trabalho foi desenvolvido de fevereiro à julho de 2018 em estudo de caso,
considerando a área da Fazenda da Unilago. Foram elaborados mapas temáticos de características físicas
e químicas do solo.

INTRODUÇÃO
O objetivo desde trabalho foi realizar levantamento topográfico e avaliar a fertilidade do solo para a cultura
do milho por meio de mapas altimétricos, de teor de Fósforo e Potássio, para planejamento de obtenção de
máxima produtividade da cultura. Solos com deficiências leves de nutrientes são na maioria das vezes os
mais propícios para a cultura do milho, pois através da correção do solo evita-se o crescimento
desordenado das plantas, já que o intuito é a produção de espigas com boa formação e densidade dos
grãos, o que resultará numa colheita com rendimentos econômicos satisfatórios. Um fator importante que
influencia na produtividade e redução de custos para desenvolvimento de cultura do milho é certamente a
boa conservação do solo através do manejo sustentável, solos com cobertura vegetal ajudam a evitar a
erosão e ainda colaboram diminuindo a perda de nutrientes devido a intempéries.

METODOLOGIA
O experimento foi desenvolvido na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNILAGO, situada no
município de Ruilândia – SP, Zona 22K, coordenadas 7683438.17 S, 654012.84 O, 456 metros de altura,
tendo sua área total dividida em 5 grids sendo: Grid 1 = 2.24 hectares Grid 2 = 4.78 hectares Grid 3 = 4.13
hectares Grid 4 = 1.81 hectares e Grid 5 = 5 hectares. Para coleta de amostras de solo foi utilizado uma
sonda, mareta, dois sacos plásticos transparentes (esterilizados) e um balde (esterilizado) para a mistura
homogênea do solo. foi realizado o levantamento de dados altimétricos por nivelamento batimétrico
(utilizando-se o receptor GP’S) e o nivelamento fotogramatico (utilizando-se o software Google Earth). Após
coleta de informações foram elaborados mapas altimétricos no software surfer 11.0 (DEMO).

DISCUSSÕES
Todo desenvolvimento vegetal está intrinsecamente relacionado a fertilidade do solo. A correção adequada
dos nutrientes é feita através de estudos sobre textura e estrutura do solo, bem como, as deficiências
nutricionais neles encontrados através de análises laboratoriais. Para a recomendações de doses de
nutrientes utilizamos o Boletim 100 (RAIJ, 1997). Deve-se ressaltar que o manejo sustentável está
diretamente ligado ao planejamento topográfico do terreno e o geoprocessamento é uma importante
ferramenta que pode ser utilizada a favor do produtor agrícola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que nos grids 1, 2, 3, 4 e 5 a necessidade da aplicação de calcário é superior aos demais grids.
Já nos grids, 1 e 2 observou-se uma quantidade maior de fósforo, potássio e nitrogênio, sendo assim, há a
necessidade da aplicação em doses menores. Nos grids 3, 4 e 5 a quantidade foi bem menor de fósforo e
potássio tendo necessidade de uma aplicação maior dos três nutrientes. O geoprocessamento constitui-se
em uma ferramenta que proporciona precisão às ações de planejamento e resulta em eficiência no campo.

REFERÊNCIAS
ALVARENGA, R. C.; NOCE, M.A. Integração lavoura e pecuária. Sete lagoas: Embrapa Milho e Sorgo,
2005.
MOTTA, J. L. G. A importância do geoprocessamento no planejamento rural, 2000.
MOSAIC, Fertilizantes do Brasil, 2015 – Função essencial do fosforo nas plantas. Disponível em:
http://www.profigen.com.br/nutrientes-2003.pdf.

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO MILHO COM ADUBAÇÃO
CARNEIRO, Enrik;ALVES, Eduardo; BATISTA, Fernando, MARQUES, Rafael;FIRMINO,
Rogério;VALÉRIO, Vinícius;PIMENTEL, Tiago. Graduando do curso de Agronomia, União das
Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO
PERSEGIL, Eusébio Docente do curso de Agronomia, União das Faculdades dos Grandes Lagos
– UNILAGO
RESUMO
Este estudo objetivou avaliar características de desenvolvimento da cultura do milho com adubação
foliar nitrogenada, e para tanto foi implantado experimento em área da UNILAGO no município de São José
do Rio Preto-SP no mês de agosto de 2018. Foram realizadas avaliações de altura, desenvolvimento
radicular e número de folhas. Constituíram os tratamentos aplicação foliar de adubo e aplicação em solo. No
primeiro plantio não foi possível avaliar os resultados, por realização deficitária de cobertura de sementes,
várias sementes foram salinizadas. Foi realizada uma segunda semeadura e não houve diferença
significativa entre os tratamentos.

INTRODUÇÃO
O milho é uma planta de cultivo comum e antiga. Sendo é a principal cultura agrícola em nosso
país. Existem diferentes cultivares de milho, que estão adaptadas a várias condições de clima, solo e
cultivo. Para o bom desenvolvimento da cultura do milho é necessário temperatura elevada por volta de 24 e
30ºC, requer disponibilidade de água no solo e uma radiação solar elevada, quando a cultura é realizada em
clima propício expressão máxima da potencialidade produtiva, sendo ele com elevado potencial de
produtividade é um alimento que chega a mesa do consumidor em diferentes produtos e também é fonte
principal da maioria das rações de animais, além do uso para produção de biocombustíveis.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido entre agosto e novembro de 2018 em área do departamento de
agronomia da Unilago. Foi semeado milho cultivar XB 4013 no dia 31 de Agosto de 2018. O
desenvolvimento das plantas foi avaliado com intervalo de 7 dias. Foram realizadas avaliações de número
de folhas, altura de plantas, matéria verde para todos os tratamentos. Foram monitoradas a partir da data de
semeadura dados de temperatura máxima e média, umidade relativa e precipitação utilizando as
informações da estação meteorológica de São José do Rio Preto obtidas na fonte CLIMA TEMPO (2018).

DISCUSSÕES
Na primeira semeadura, ocorrida no dia 31 de Agosto, não obteve-se resultados positivos, devido a
realização inadequada de cobertura das sementes, ocorreu a salinização de várias sementes por entrar em
contato com o adubo. Não houve diferença significativa entre os tratamentos. O milho apresentou um
crescimento inicial acelerado, se adaptou muito bem às condições experimentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas condições deste estudo não foram observadas diferenças significativas entre adubação foliar e
adubação via solo para a cultura do milho.
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RESUMO
Este estudo objetivou avaliar características de desenvolvimento da cultura da soja, com e sem irrigação, e
para tanto foi implantado experimento em área da UNILAGO no município de São José do Rio Preto-SP no mês de
setembro de 2018. Foram realizadas duas semeaduras e foram avaliados parâmetros de desenvolvimento da cultura da
soja como altura de plantas, estande, massa verde, índice de desenvolvimento vegetativo coletado por meio de sensor.
Obteve-se menor desenvolvimento da cultura sem irrigação evidenciado por todos os parâmetros avaliados.

INTRODUÇÃO
A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das mais importantes culturas na economia mundial. Seus
grãos são muito usados pela agroindústria (produção de óleo vegetal e rações para alimentação animal),
indústria química e de alimentos. Recentemente, vem crescendo também o uso como fonte alternativa de
biocombustível (COSTA NETO & ROSSI, 2000). A implantação de programas de melhoramento de soja no
Brasil possibilitou o avanço da cultura para as regiões de baixas latitudes, através do desenvolvimento de
cultivares mais adaptados por meio da incorporação de genes que atrasam o florescimento mesmo em
condições de fotoperíodo indutor, conferindo a característica de período juvenil longo (KIIHL & GARCIA,
1989). O trabalho dos melhoristas resulta em cultivares adaptadas às mais diversas condições e resistentes
à pragas e doenças.
METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido entre agosto e noembro de 2018 em área do departamento de Agronomia
da Unilago. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o manejo da cultura da Soja (Glycine max (L.)
Merrill) com irrigação e sem irrigação. Realizado no campo experimental do curso de Agronomia da União
das Faculdades dos Grandes Lagos - Unilago, em uma área total de 6m x 4m totalizando 24 m² dividas em
duas parcelas de 12m² cada, uma com o manejo de irrigação aplicado e a outra sem o manejo.
Foi realizada a aração e limpeza da área com enxadas, a adubação com 500 gramas do adubo NPK
8-28-10 seguindo a recomendação do Boletim Técnico 100 através dos cálculos realizados para o tamanho
da área. Foram realizados duas semeaduras, o primeiro no dia 18 de Setembro de 2018 com grãos da
cultura da soja usando o seguinte espaçamento: 14 sementes por metro linear x 0,40 cm entre linhas,
totalizando 5 linhas,
DISCUSSÕES
O solo da área experimental não havia sido utilizado para agricultura e havia sido compactado para
construção civil. Na primeira semeadura não obtive-se sucesso devido aos grãos serem impróprios ao
plantio por passarem em secadores para serem destinado a alimentação humana. Sem sucesso na primeira
semeadura o, foi realizado uma nova aração no solo e já com uma semente e cultivar certificado da marca
Syngenta TEC 7548IPRO com 99% de pureza e 80% de germinação, houve uma nova semeadura no dia
28 de Setembro de 2018, utilizando 28 sementes por metro linear x 0,40 cm entre linhas, totalizando 5
linhas para cada parcela. Devido a alta compactação pré e pós-existente no solo, pela área ser preparada
para construção civil e nunca antes ter sido agriculturável, obteve-se pouco sucesso com uma baixa
germinação, 18 plantas na área com manejo de irrigação e 10 na sem manejo. A irrigação foi controlada
através de uma planilha, e os dados foram retirados da estação meteorológica de José Bonifácio/SP. Na
fase inicial se estabelece um KC entre 0,30 a 0,40, no seu desenvolvimento 0,70 à 0,80, no ponto
intermediário 1 à 1,15, no final do ciclo 0,70 à 0,80 e na colheita 0,40 à 0,50, o valor do limite crítico de
campo (LC) se estabeleceu a 13mm e o de ponto de murcha permanente (PmP) à 10,8mm.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a cultura da soja apresenta menor desenvolvimento em manejo sem irrigação
evidenciado por todos os parâmetros avaliados: altura de plantas, estande, massa verde, índice de
desenvolvimento vegetativo coletado por meio de sensor.
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PRODUÇÃO DE FORRAGEM DE MILHO HIDROPÔNICO EM FUNÇÃO DE DENSIDADES DE
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RESUMO
Este trabalho trata-se de um experimento de produção de forragem de milho hidropônico, fazendo uso de densidades
de semeadura e épocas de colheita diferentes.

INTRODUÇÃO
A hidroponia é o cultivo de plantas com solução nutritiva, na ausência ou na presença de substratos naturais ou
artificiais. Esta tecnologia vem tendo aplicação crescente e boa aceitação por parte dos pecuaristas principalmente nas
regiões centro-oeste e nordeste do Brasil, por apresentar vantagens como: ciclo curto, produção contínua fora de época
com menor risco de adversidades meteorológicas, aplica-se em qualquer estação do ano, adapta-se a várias espécies
vegetais; requer baixo consumo de água; a produtividade é elevada com maior rendimento por área; dispensa o uso de
agrotóxico e de altos investimentos em maquinário para ensilagem, fenação ou armazenamento. O objetivo deste
trabalho foi de avaliar a viabilidade técnica e econômica de densidades de semeadura e de épocas de colheita sobre a
produção de forragem de milho hidropônico.

METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em uma área localizada na cidade de Guaraci, no período de 03/09 a 05/10/2018.O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5 x 3, sendo 5 densidades de semeadura
de milho(1,5;2,0;2,5;3,0 e 3,5 kg/m²)e 3 épocas de colheita (10,15 e 20 dias após a emergência (DAE), totalizando 15
tratamentos e quatro repetições. As parcelas foram constituídas de um quadrado de 0,5 x 0,5 m e dispostas sobre lona
de polietileno de 150 µm. Utilizou-se o bagaço de cana-de-açúcar como substrato, o qual foi pesado e espalhado
uniformemente sobre lona de plástico na quantidade suficiente para formar uma camada de 2 cm abaixo e uma camada
de 2 cm acima dos grãos. Os dados foram avaliados por meio da análise de variância pelo teste F. Quando o valor de F
foi significativo ao nível de 5% de probabilidade, realizou-se análise por regressão polinomial para os dados de
densidade e pelo teste de Tukey para comparação das médias das épocas. A análise do custo de produção foi realizada
utilizando o Sistema de Custo Operacional Total.

DISCUSSÕES
A altura das plantas aos 5 DAE não foi influenciada pelas densidades de semeadura, cuja não diferença pode ser
atribuída ao curto período de desenvolvimento e consequentemente pouco desenvolvimento (16,5 cm) não ter
possibilitado concorrência por luz solar, principalmente. Aos 10 dias após a emergência, a densidade de semeadura
resultou em influência sobre a altura das plantas, pois houve aumento da altura até a densidade de semeadura de 2,68
kg de grãos por metro quadrado. A altura de plantas por ocasião da colheita não foi influenciada pelas densidades de
semeadura. A densidade de semeadura resultou em influência sobre a massa fresca, ou seja, conforme houve um
incremento da quantidade de sementes obteve-se maior produção de massa fresca. Obteve-se maior quantidade de
massa fresca e teor de água no material colhido aos 10 DAE, se comparado com as demais épocas de colheita, isto se
explica devido à precipitação ocorrida nos dois dias que antecederam a colheita, uma vez que o experimento foi
cultivado em área aberta, ficando exposto as condições climáticas do local. A massa fresca ajustada para 70% de
umidade sofreu influência em relação à densidade de semeadura, nota-se que para quilograma de grãos que se
aumenta na densidade de semeadura resulta em acréscimo de 0,86 kg m-2 de massa fresca. A época de colheita do
material não influenciou na quantidade de massa fresca ajustada para 70%. Analisando o (COE), verificou-se que em
todos os tratamentos a mão de obra tem um custo maior do que os insumos. Verificou-se que a irrigação foi à atividade
com maior custo dentro da mão de obra, na qual representou em média 44% do custo total dos serviços. Os grãos
utilizados na semeadura dos tratamentos representaram em média 25% do custo com insumos variando de acordo com
a densidade utilizada na semeadura, ou seja, 17,4,22,25,29 e 32% para as densidades de 1,5,2,0,2,5,3,0 e 3,5 kg/m²
respectivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aumento da densidade de semeadura propociona aumento na quantidade de massa fresca e seca
produzida, enquanto que as épocas de colheita de 10, 15 e 20 DAE não resultam em efeito sobre a
produtividade nas condições do presente estudo. O custo operacional total aumenta com o acréscimo da
quantidade de grãos e de dias para a colheita, sendo que a mão-de-obra é responsável pela maior parte
dos custos de produção.
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MAÑAS, Flávio Alan Leme; PINTO, Renan Fraiha; TORCHETTI, Marcelo Vizoná; PERECIN,
Weberson de Paula; RODRIGUES, Wemerson dos Santos _ Discentes do Curso de AgronomiaUNILAGO
BATALHÃO, Isabela Gertrudes; PERSEGIL, Eusebio Osvaldo; BUENO, Silvia Messias - Docentes
do Curso de Agronomia- UNILAGO
RESUMO
O milho é um dos principais cereais cultivados no mundo, e em especial no Brasil ocupando uma área de
aproximadamente 15 milhões de hectares com uma produção anual de 82 milhões de toneladas. Sabe-se que o fósforo
é um mineral indispensável aos cultivos, escasso e de fonte finita. O presente trabalho teve o intuito de verificar a
eficiência agronômica do resíduo da indústria do açúcar e álcool, a torta de filtro, na cultura do milho. O experimento foi
realizado em vasos plásticos com capacidade para 06 litros de solo/cada em Blocos Casualizados com 04 tratamentos e
06 repetições. Durante o tempo de duração do experimento, foi avaliado: altura das plantas, número de folhas e o peso
do sistema radicular e da parte aérea das plantas.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Milho, Filtro

INTRODUÇÃO
Hoje habita o planeta Terra 7 bilhões de pessoas e segundo a FAO, em 2050 seremos aproximadamente 10
bilhões de pessoas. O mundo pratica uma agricultura muito competente, em especial no Brasil e a cada ano
introduzimos tecnologias que vem sendo suficientes para promover grandes aumentos de produtividades
sem a necessidade de abrir novas áreas. Um exemplo claro disso é a cultura do milho, que em
aproximadamente 10 anos saiu de uma produção anual de 35 milhões de toneladas numa área aproximada
de 12,3 milhões de hectares para mais de 82 milhões de toneladas em 15 milhões de hectares, ou seja,
aumento de 30% da área e mais de 200% em produção (SANTOS et. al, 2008).

METODOLOGIA
O delineamento experimental escolhido foi o Delineamento em Blocos Casualizados (DBC) com 04
tratamentos e 06 repetições e os vasos posicionados em espaçamento de plantio de 20 cm entre plantas e
60 cm entre linhas. Os vasos foram preenchidos com solo de áreas de cultivo da lavoura de cana de açúcar,
que se encontrava em repouso de aproximadamente 06 meses. A semente de milho utilizada foi da
empresa Agroceres, variedade AG8088 PRO com a tecnologia YieldGard VTPRO resistente a Lepidópteros
e plantadas 03 sementes/vaso. Durante o tempo de duração do experimento foram feitas avaliações de:
altura das plantas, número de folhas e o peso do sistema radicular e da parte aérea das plantas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os tratamentos que receberam a torta de filtro, independentemente da quantidade, foram superiores em
relação à altura de plantas e número de folhas. Os tratamentos T1, T2 e T3 também foram superiores em
relação ao controle no quesito peso da raiz e peso da parte aérea, ambos na Matéria Verde (MV). O baixo
desempenho do T3 em relação a T1 e T2 pode ter sido provocado pelo sufocamento do sistema radicular,
uma vez que esse tratamento apresentou o maior peso de massa radicular e peso da parte aérea menor
que o T2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Torta de Filtro se provou um excelente fertilizante Organo-mineral promovendo maior desempenho
agronômico no Milho promovendo um substancial desenvolvimento dos sistemas radiculares, muito
provavelmente pela quantidade de fosforo prontamente disponível, mineral esse que está diretamente
relacionado ao desenvolvimento do sistema radicular, principalmente na fase inicial.
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RESUMO
Dentre os cereais cultivados no Brasil, o milho é o mais expressivo. Por suas características fisiológicas, a cultura do
milho tem alto potencial produtivo, já tendo sido obtida no Brasil produtividade superior a 16 t.ha -1, em concursos de
produtividade de milho conduzidos por órgãos de assistência técnica e extensão rural e por empresas produtoras de
semente. No entanto, o nível médio nacional de produtividade é muito baixo, cerca de 4.417 kg/ha -1 na safra e 4.045
kg.ha-1 na safrinha, demonstrando que os diferentes sistemas de produção de milho deverão ser ainda bastante
aprimorados para se obter aumento na produtividade e na rentabilidade que a cultura pode proporciona. O projeto teve
como objetivo avaliar o cultivo e desenvolvimento de milho em pequenos espaços usando tipos diferentes de adubação
e avaliando características como: altura da planta, espaçamento, número de folhas e resistência à pragas sem o uso de
defensivos.
Para isso, durante os 60 dias de desenvolvimento da cultura foi avaliado, condições de crescimento, clima, pragas e
espaçamento. Como resultado, obtivemos um ótimo crescimento e desenvolvimento do milho, tais como: planta firme,
raíz forte e folhas grandes.
PALAVRAS-CHAVE: Milho, Cultivo, Espaçamento

INTRODUÇÃO
A cultura do milho necessita que os índices dos fatores climáticos, especialmente a temperatura, a
precipitação pluviométrica e o foto período, atinjam níveis considerados ótimos, para que o seu potencial
genético de produção se expresse ao máximo (LANDAU, MAGALHÃES E GUIMARÃES, 2018). O objetivo
do projeto é tirar o máximo de aproveitamento das sementes semeadas e obter um resultado satisfatório
para a apresentação deste projeto. O Projeto consiste no plantio e desenvolvimento do milho em espaços
reduzidos, respeitando diversos tipos de espaçamento, usando tipos diferentes de adubação e avaliando
características como: altura da planta, espaçamento, numero de folhas e resistência à pragas sem o uso de
defensivos. O período de crescimento e desenvolvimento do milho é limitado pela água, temperatura e
radiação solar ou luminosidade.

METODOLOGIA
Para o plantio do milho foram usadas sementes híbridas AG 8061 PRO 02, fertilizante NPK 04-14-08. As
sementes foram plantadas respeitando o espaçamento de duas ruas com linhas de 70 cm de espaçamento,
que deram o montante de 6 plantas por metro e duas ruas com linhas de 40 cm de espaçamento que deram
o montante de 3 plantas por metro. Foi separado de um lado o fertilizante e do outro as sementes,
aproximadamente 150 gramas de fertilizante por rua.

FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Levando em conta os itens avaliados e estudados, obteve-se um resultado satisfatório, atendendo as
expectativas, tendo um ótimo crescimento e desenvolvimento do milho, tais como: planta firme, raíz forte e
folhas grandes. Somente na questão de pragas e fungos a planta ficou prejudicada pois não foi usado
nenhum defensivo agrícola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o plantio do milho no terreno experimental obteve um ótimo desenvolvimento, desde que o
solo seja preparado corretamente, seja feita a adubação e irrigação corretamente. No aspecto negativo
tiveram as pragas que comprometeram a folha do milho, algumas das folhas foram destruídas pois não
havia a presença de defensivos agrícolas, no entanto o projeto conseguiu atender as expectativas propostas
no inicio do plantio.
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MANEJO E PRODUÇÃO DE SOJA COM E SEM IRRIGAÇÃO
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RESUMO
O objetivo deste projeto foi analisar duas parcelas onde um lado era irrigado e o outro lado da parcela era não irrigado.
O primeiro passo analisado foi à viabilidade de se produzir milho com irrigação e verificar se ele produziu bem em
condição de sequeiro e quais as outras limitações que pode apresentar quando for cultivado fora da época de chuvas.

INTRODUÇÃO
O milho é uma cultura significativamente importante para o Estado, tanto em bases econômicasagronegócio, como sociais, porque representa para diversas propriedades, principalmente para as micro e
pequenas, um dos produtos de maior versatilidade no processo de sua sustentabilidade alimentar. A lavoura
do milho apresenta características intrínsecas que permitem o seu posicionamento entre as mais propícias e
adequadas à agricultura de subsistência. Sob um outro aspecto, os grãos do milho podem ser considerados
como um dos produtos mais indispensáveis à alimentação humana, seja através de sua utilização direta
como óleo, fubá e seus subprodutos, ou ainda e principalmente, de forma indireta como insumo
imprescindível para a suinocultura e avicultura. Dessa forma, o seu uso e/ou a sua comercialização podem
representar significativos rendimentos para o produtor rural.
METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido junto ao Departamento de Agronomia da Unilago. O preparo da área foi realizado
manualmente através de enxada. A adubação foi realizada antes da semeadura, a lanço, utilizando adubo
orgânico (esterco bovino) na dose de 10 kg em área total de 24 m². Sendo realizado teste de germinação
em papel germitest, antes da semeadura. A semeadura do milho foi realizada no dia 4 de setembro de 2018
com o espaçamento de 0,70m x 0,15m, objetivando densidade de 160 plantas/ha. Foi semeada a cultivar de
milho R. A área experimental total é de 24 m², dividida em duas parcelas de 12 m² cada. A parcela 1 do lado
direito teve tratamento com irrigação e a parcela 2 do lado esquerdo esteve sob tratamento sem irrigação.
Até 15 dias após a semeadura (DAS) a irrigação foi realizada em área total, após este período as parcelas
submetidas ao tratamento com irrigação recebem lâmina de 12 mm na frequência de todos os dias da
semana. A irrigação foi feita com mangueira. Aos 43 dias após a semeadura (DAS) foram realizadas
avaliações de estande (número de plantas/m), altura, matéria verde e matéria seca de 10 plantas.
DISCUSSÕES
Antes da semeadura foram realizado teste de germinação da cultura do milho no laboratório de ciências da
UNILAGO, com resultado de 100% de germinação, no teste foi diagnosticado fungos, mas em quantidades
baixas onde não interfere no cultivo dessas sementes. A semeadura foi realizada no dia 04 de setembro de
2018, a área total recebeu tratamento com irrigação até o décimo quinto dia após a semeadura, por conta
de altas temperaturas e sem previsão de chuvas. Não houve muita diferença entre a parcela irrigada e não
irrigada, por conta do índice de chuvas as parcelas ficaram praticamente uniformes em questão do
tamanho. Foi realizado a analise no laboratório de 10 plantas do milho retirado das parcelas onde foi feita a
pesagem da matéria verde com um peso total de: 2,910 kg, depois do processo de secagem das mesmas
foram feito novamente a pesagem da matéria seca com um peso total de: 1,1 kg.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho demonstrou que o produtor deve manejar o sistema de irrigação corretamente, levando em
consideração as necessidades de cada cultura, pois, mesmo se o produtor tiver o melhor sistema de
irrigação e não manejar corretamente, não haverá benefício para a cultura. Conclui-se que os danos
causados na cultura do milho poderiam ter sidos evitados com a utilização de um bom produto préemergente para controle do desenvolvimento das plantas daninhas, e a utilização de inseticidas quando a
praga estivesse em sua fase inicial para que o controle fosse satisfatório, não havendo perdas futuras no
experimento.
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RESUMO
O desenvolvimento deste trabalho visou conhecer mais a respeito da cultura do milho que é hoje uma das plantas de
maior eficiência comercial no mundo, aonde sua produção vem crescendo anualmente devido a grandes praticas
nutricional ligada à fabricação de rações para o consumo animal, tendo em mente, hoje no Brasil a produção do milho
varia de 70% a 80% somente para a fabricação de rações para o consumo animal, mas a cultura do milho não é
destinada somente para este fim, o uso do milho para o consumo humano é de grande importância e também possui
uma grande proporção dentro da sociedade rural e urbana, sendo assim através de tecnologias pode se obter produção,
qualidade e maior desempenho, no momento de cultivar uma planta que se destaca no mercado mundial ano após ano
surpreendendo expectativas para os agricultores e contribuindo assim para o mercado de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Milho, Fertilização

INTRODUÇÃO
O cultivo de milho no Brasil se caracteriza pela divisão em duas épocas de semeadura. A semeadura de
verão, que é conhecida como primeira safra, ou safra de verão, realizada na região Sul/Sudeste, a partir do
mês de setembro, e a segunda safra ou “safrinha”, que é um cultivo extemporâneo, cuja semeadura é
realizada à partir do mês de fevereiro, muitas vezes em sucessão com a cultura da soja precoce. O
rendimento de grãos aumenta de acordo com o aumento da população de plantas, até que seja alcançado o
ponto ótimo, que é determinado pelas características do cultivar utilizado interagindo com o manejo cultural
e a condição climática locais entre as muitas informações obtidas sobre plantio de milho pode destacar
clima, solo, luminosidade, espaçamentos entre linhas adubação, irrigação, lucrativo. Desta maneira, o
objetivo deste trabalho foi comparar o desenvolvimento do milho cultivado com fertilizante com o milho
cultivado na presença de torta de filtro. Para isso foi estudado a variáveis estande inicial, altura da planta,
folhas caídas, total de folha e largura do colmo (CONAB, 2018).

METODOLOGIA
Quatro linhas de plantio do milho foram utilizadas para realizar os experimentos, sendo que duas linhas
utilizamos apenas o fertilizante de plantio 4-14-8 e aplicamos 120g em cada rua, e nas outras duas linhas
utilizamos o mesmo fertilizante 4-14-8 com dosagem 60g em cada linha e mais a torta de filtro 2kg por metro
quadrado

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
De acordo com os dados observados, o espaço comportou cerca de 80 sementes plantadas apresentando
um resultado satisfatório umas vez que em menos de 3 meses foram obtidas plantas de 50 a 60 cm de
altura de caule.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui -se que para se ter um bom rendimento é necessário ter um preparo de solo eficiente, uma análise
de solo, escolher uma semente de boa qualidade no mínimo tolerante a algumas pragas, como cigarrinha
ou largada do cartucho, além da semente tem que escolher um fertilizante adequado para a área destinada
ao plantio, isso acaba tendo um custo beneficio um pouco elevado, mas certeza que esse manejo terá
ótimos rendimentos na colheita do grão, por isso é recomendado fazer um manejo ótimo no início da safra
para que não ocorra tanta perdas até a colheita.
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RESUMO
Este trabalho busca apresentar de forma simples, algumas das aplicações da física na engenharia
civil em suas diversas áreas de atuação: força aplicada em vigas, pressão de fluidos, resistência mecânica,
obras, estradas, estruturas e etc. Os instrumentos usados para este trabalho foram: livros e Internet. A
iniciativa, a criatividade e o conhecimento para propor e implantar inovações são algumas características do
Engenheiro Civil.

INTRODUÇÃO
A física é uma ciência que muito contribuiu para o progresso técnico da humanidade. O
desenvolvimento e acúmulo de teorias relativas à natureza e ao universo, proporcionados pelos estudos de
brilhantes físicos ao longo do tempo, geraram um cabedal de conhecimentos decisivo para que o homem se
supera em seu estado primitivo de encarar o mundo e retirar dele sua existência (MONTEIRO NEWTON,
2007). O engenheiro deve saber pensar, organizar as ideias, equacionar problemas, escolher os
conhecimentos científicos que se aplicam ao problema que precisa ser resolvido. Este tipo de capacidade
só se obtém com o domínio da ciência. Só depois de muitas aulas de Física, Cálculo, Álgebra, Geometria, e
outras disciplinas é que se torna possível a formação de um bom profissional de engenharia (PADILHA,
2013).
Seja qual for a sua motivação, o aluno deve ter sempre em mente que a Física deve ser usada para resolver
problemas práticos e compreender fenômenos que ocorrem no dia-a-dia. Durante o estudo o aluno deverá
questionar, investigar, aprender a fazer perguntas, analisar e tirar conclusões apropriadas dos resultados
(HALLYDAY; RESNICK; WALKER, 2013).

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido entre outubro e novembro de 2018 com o intuito de conhecer mais a
física envolvida na Engenharia Civil. Foram pesquisados vários tópicos envolvendo a física aplicada na
engenharia civil e seus benefícios.

DISCUSSÕES
Discute-se que é importantíssimo para o engenheiro o estudo da Física, pois abre portas para o
desenvolvimento de novas ideias e horizontes que garantem ao estudante de Engenharia (Enfatizando à
Civil) uma visão ampla sobre o universo, o meio ambiente e a construção civil para o desenvolvimento da
sociedade. , Além de tudo, o engenheiro deve ser cuidadoso com o meio ambiente, tendo em vista sempre
o desenvolvimento sustentável, para que seus projetos e construções não afetam o meio ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo da física é de muita importância para o desenvolvimento técnico, científico e intelectual do
engenheiro. Não basta para o engenheiro ter baseamento na formação tecnológica/cientifica, deve também
adquirir conhecimentos em várias outras áreas que garantam o seu desenvolvimento pessoal, interpessoais
e intelectual.
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USO DE ANTIANGIOGÊNICO PARA O TRATAMENTO DE EDEMA MACULAR DIABÉTICO
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RESUMO
A retinopatia diabética é umas das complicações da Diabetes Mellitus e uma das principais causas de cegueira em
jovens e adultos devido às alterações estruturais que ocorrem nos vasos sanguíneos da retina, onde um material
anormal (líquido intra retiniano) é depositado na mácula causando estreitamento e até mesmo bloqueio dos vasos
sanguíneos, o que caracteriza o edema macular diabético, corroborando para a diminuição da acuidade visual e até
mesmo evoluindo para cegueira. As opções para tratamento, atualmente incluem os antiangiogênicos, como o
Ranibizumab, e corticoides que apresentam efeitos anti-inflamatórios, redução da permeabilidade vascular e inibição da
expressão do próprio fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF).
Palavras-chave: Edema macular diabético, retinopatia diabética, Ranibizumab, VEGF.

INTRODUÇÃO
O edema macular diabético é uma grave consequência do diabetes não controlado. Ao longo do tempo,
níveis glicêmicos altos podem levar complicações vasculares em vários tecidos e órgãos, como no coração,
sistema nervoso, rins, membros inferiores e inclusive nos olhos (NENTWICH, 2015). Durante muitos anos, a
cirurgia a laser era o único tratamento para o edema macular diabético, no entanto, mais recentemente,
tratamentos com medicamentos como os anti-VEGF que interferem no mecanismo responsável pela
formação de neovascularização subrretiniana após estado de hipóxia intensa, tem demonstrado barrar a
progressão do edema macular diabético e, em alguns casos, até recuperar parte da visão perdida em
muitos pacientes com edema macular diabético (BECK, 2009).

METODOLOGIA
Artigo de revisão, utilizando a pesquisa de artigos científicos nos bancos de dados SciELO e pubMED,

DISCUSSÕES
O diagnóstico do edema macular diabético deve ser feito precocemente, a fim de evitar perda visual
significativa. Para tal, são realizados exames complementares cada vez mais desenvolvidos, que além de
diagnóstico tem-se como base para evolução e eficácia do tratamento. O antiangiogênico indicado para o
tratamento do edema macular diabético é o Ranibizumab, administrado como injeção intravítrea e composto
por fragmentos de anticorpo monoclonal recombinante humanizado que tem como alvo o fator de
crescimento endotelial humano A (VEGF-A) que liga-se com alta afinidade às isoformas do VEGF-A,
prevenindo a ligação do VEGF-A aos seus receptores VEGFR-1 e VEGFR-2 (BECK, 2009). O Ranibizumab
demosntra superioridade isoladamente ou combinado com laser, quando comparado com o uso de terapia
com laser apenas. O tratamento com injeções intravítreas (anti-VEGF) causam pequenos desconfortos ao
paciente devido à administração do fármaco e o tratamento é considerado de alto custo. É indicado com
administrações mensais e em casos de tratamentos particulares o custo muitas vezes descarta a
possibilidade do tratamento (NENTWICH, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de seu alto custo, os antiangiogênicos representam uma opção importante para o tratamento do
edema macular diabético.
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: CONTRIBUIÇÃO DA TÉCNICA DIFUSÃO NO DIFERENCIAL
ENTRE ABSCESSO ENCEFÁLICO E TUMORES NECRÓTICOS OU CÍSTICOS
ROMANO, Gustavo Heleno Xavier. Discente do curso de Biomedicina - UNILAGO
CASTRO, Rodrigo. Docente do curso de Biomedicina – UNILAGO
RESUMO
Na ressonância magnética analisamos através da sequência ponderada em difusão o movimento randômica das
moléculas de água em seu meio biológico. Nesta análise, os tecidos mais liquefeitos apresentam uma difusão elevada e
um coeficiente de difusão aparente elevado, gerando um hiposinal na difusão, demonstrando aspectos mais escuros, e
no mapa de coeficiente de difusão aparente, o contraste se contrapõe apresentando coloração do tecido liquefeito com
hipersinal, quando comparado com a imagem ponderada em difusão. Os abscessos cerebrais e tumores necróticos
possuem diferentes aspectos na imagem ponderada em difusão, oferecendo grandes subsídios no reconhecimento
dessa lesões. Portanto, a difusão torna se uma ferramenta importante no diagnóstico diferencial destas lesões
PALAVRAS-CHAVE: ressonância magnética; difusão; abscesso; tumor.

INTRODUÇÃO
Na ressonância magnética analisamos através da sequência ponderada em difusão o movimento randômico
das moléculas de água em seu meio biológico (GUIMARÃES et al., 2014). A sequência de difusão baseiase na presença de obstáculos (membranas celulares, organelas e as macromoléculas) que restringem ou
não o movimento das moléculas de água, gerando diferentes sinais em diferentes tecido (GUIMARÃES et
al., 2014). Os abscessos cerebrais e tumores necróticos possuem diferentes aspectos na imagem
ponderada em difusão, oferecendo grandes subsídios no reconhecimento dessa lesões (LEITE et al., 2008).
Em caso de pacientes com histórico de tumor primário, considerar tal lesão como uma metástase, poderá
encobrir uma outra patologia, podendo levar a um diagnóstico e tratamento errôneo (SHETTY et al., 2010).

METODOLOGIA
Esta pesquisa tem como suporte a revisão bibliográfica realizada a partir de artigos científicos, livros
específicos, revistas especializadas e nos principias sites de busca de artigos científicos, como Pubmed,
Scielo, Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os abscessos cerebrais são lesões que podem levar o paciente a óbito. Deste modo é importante
determinar uma investigação rápida e precisa no diferencial entre abscesso cerebral e o tumor necrótico,
ambas patologias podem apresentar aspectos semelhantes e com possível abordagem cirúrgica. A difusão
exibi um aumento de sinal no interior do abscesso e diminuição do Coeficiente de Difusão Aparente,
provavelmente associado aos elementos encontrados no interior do abscesso como o pus. O aspecto de um
tumor com necrose central, consiste em uma massa oval bem definida com edema. Os componentes que
constituem a necrose tumoral facilitam o movimento das moléculas de água na difusão conferindo um
hiposinal, semelhantes ao líquor e com aumento dos valores de Coeficiente de Difusão Aparente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diferença significativa no sinal e nos valores de Coeficiente de Difusão Aparente, torna a técnica
ponderada em difusão uma ferramenta importante no diagnóstico de abscesso cerebral e tumores
necróticos. O abscesso apresenta um hipersinal central e uma diminuição nos valores do Coeficiente de
Difusão Aparente, devido à restrição no movimento da molécula de água. Já, a imagem compatível com
tumor apresenta um hiposinal na difusão e um aumento do Coeficiente de Difusão Aparente.
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ASSOCIAÇÃO DO HPV COM O CÂNCER DE CAVIDADE
SILVA A.O., Mariana. Discente do curso de Biomedicina – União das Faculdades dos Grandes
Lagos (UNILAGO)
RUSSO, Anelise. Docente do curso de Biomedicina - União das Faculdades dos Grandes Lagos
(UNILAGO)
RESUMO
Além dos hábitos tabagista e etilista já estabelecidos como fatores de risco para carcinogênese oral, infecção por
papiloma vírus humano (HPV) também tem sido estudada. Assim, objetiva-se investigar a associação entre HPV e
câncer oral, destacando os principais fatores de risco, mecanismos moleculares envolvidos com lesões causadas pelo
HPV , forma de transmissão, métodos de detecção para diagnóstico de HPV, tratamentos da doença e métodos
preventivos da infecção por HPV. Foi realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo e PubMed, com
termos relacionados ao assunto. Concluiu-se que, o vírus HPV pode atingir a cavidade oral por auto-inoculação, fômites
e contato oro-genital sexual, destacando as proteínas precoces E6 e E7dos HPVs na carcinogênese oral. Os principais
métodos de diagnóstico utilizados são hibridização, PCR, ELIZA e exames sorológicos. A prevenção do HPV acontece
por vacinação e os tratamentos mais utilizados para câncer oral são quimioterapia e/ou radioterapia e cirurgia.
PALAVRAS-CHAVE: papiloma vírus humano, tumores de cavidade oral, câncer oral

INTRODUÇÃO
O câncer oral corresponde ao 12º entre todos os cânceres que afeta lábios e interior da cavidade oral. Os principais
fatores de risco ambientais relacionados ao câncer oral são hábitos tabagista e etilista, imunossupressão e infecção por
viral. Os vírus oncogênicos podem estar relacionados ao desenvolvimento do câncer oral, destacando-se
citomegalovírus, herpesvírus e papilomavírus humano (HPV). Considerando HPVs, análises realizadas em sequências
de DNA têm permitido identificar mais de 100 tipos, destes, 25 relacionados com lesões orais. Pode-se destacar tipos 6
e 11 do HPV, envolvidos nas lesões benignas do epitélio bucal, e tipos 16 e 18 comprovados como carcinogênicos e
possivelmente envolvidos na etiologia de determinados carcinomas orais. Assim, a presente revisão de literatura
investigou a influência do HPV, uns dos fatores para o risco aumentado de desenvolver o câncer oral, que é de extrema
relevância e pode contribuir para esclarecer essa relação.

METODOLOGIA
Este estudo trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio de pesquisas nas bases de dados bibliográficos
Scielo e PubMed, utilizando as termos “tumores de cavidade oral” E “papiloma vírus humano” E “carcinoma de células
escamosas” E “fatores de risco” (“oral cancer” AND “human papillomavirus” AND “squamous cell cancer” AND “risk
factors”). A revisão bibliográfica procedeu-se para buscar artigos relacionados à associação HPV com o câncer oral.
Este estudo incluiu estudos publicados em inglês e português entre os anos 2009 e 2018.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Como fatores de risco para câncer oral pode-se citar os hábitos tabagistas e etilistas, exposição aos raios ultravioletas,
baixos níveis de vitamina A e C e, o hábito sexual oral. Os HPVs apresentam um certo favoritismo por tecidos mucosos
infectando as células epiteliais basais da boca, garganta, trato respiratório ou epitélio ano-genital, nos quais quaisquer
tipo de HPV pode originar um processo carcinogênico. As vias de transformação de oncogenes induzidos por HPV que
levam esta infecção ao câncer têm sido bem descritas e envolvem a expressão de oncoproteínas virais do HPV como
E6 e E7, as quais levam a degradação das proteínas supressoras tumorais humanas p53 e retinoblastoma (Rb),
respectivamente. Essa degradação resulta na desregulação do ciclo e proliferação celular humana. Os métodos de
detecção para diagnóstico de infecção por HPV podem ser realizados por meio de exame clínico, biopsia, técnicas
moleculares realizadas com DNA do HPV como hibridização (captura híbrida, Southern blot, dentre outros), Reação em
Cadeia da Polimerase (PCR), Ensaio imunoenzimático (ELISA) e exames sorológicos. A vacinação contra o HPV pode
prevenir o carcinoma de cabeça e pescoço que inclui o câncer oral. O tratamento do câncer pode acontecer por
quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, cirurgia, homeopatia e psicoterapia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de estudos da literatura pode-se concluir o desenvolvimento deste tipo de câncer pode estar associado à
infecção por HPV. Deste modo, reforça-se que o HPV pode ser considerado como um dos fatores de risco para o
câncer oral além dos hábitos tabagistas e etilistas, uma vez que os pacientes com câncer apresentam redução da
defesa imunológica contra vírus. O HPV pode atingir a cavidade oral por meio de auto-inoculação, fômites e contato orogenital sexual. Os mecanismos moleculares mostram a relevância das proteínas precoces dos HPVs na carcinogênese,
em especial da E6 e E7. O diagnóstico desse vírus pode ser realizado por exame clínico, citologia, biopsia, técnicas
moleculares como hibridização, PCR, ELISA e exames sorológicos. A prevenção de alguns tipos virais do HPV se da
por meio da vacina. Em relação ao câncer oral estratégias de prevenção no uso de tabaco e álcool são aplicas e como
principais tratamentos pode-se destacar os procedimentos de cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia.
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DANOS AO DNA INDUZIDOS PELA RADIAÇÃO IONIZANTE E MECANISMOS DE REPARO
GOMES, Fernanda; Discente do curso Biomedicina - UNILAGO
FERREIRA, Rafael; Docente do curso Biomedicina - UNILAGO
RESUMO
Danos no DNA são muito frequentes e de muitas causas, a radiação ionizante é uma dessas responsáveis por causar
alguns danos, ocorrendo um processo de ionização nos átomos dessa molécula alterando sua conformação. Os danos
mais conhecidos são de fita simples e dupla, podendo ser erros em apenas uma base ou em vários nucleotídeos. A
célula tem por padrão seu mecanismo de reparo para corrigir esses danos, entre eles estão: Excisão de bases, excisão
de nucleotídeos e recombinações, podendo elas serem homólogas ou não. A célula quando é devidamente reparada,
segue sua função normalmente no organismo, sem causar dano ao indivíduo.
.
PALAVRAS-CHAVE: Radiação ionizante; Danos no DNA; Reparo do DNA.

INTRODUÇÃO
O DNA é uma molécula que contém as instruções que um organismo precisa para se desenvolver, viver e
reproduzir. Quando um indivíduo recebe muita radiação frequentemente, ocorrerá o processo de ionização
dos átomos da molécula de DNA, onde um elétron é ejetado do átomo, alterando a estrutura do átomo. A
única radiação capaz de causar essa alteração é a radiação ionizante. As lesões abordadas serão na fita
simples e dupla da molécula. O DNA que é danificado por essa radiação entrará em um processo de
reparação do dano causado. Os reparos para correção da lesão podem ser: excisão de bases, excisão de
nucleotídeos e recombinação (podendo ser homóloga ou não). O objetivo será abordar questões relativas a
danos ao DNA, sendo induzidos pela radiação ionizante, bem como seus respectivos mecanismos de
reparo (ALBERTS, 2009).
METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de artigos científicos a partir de 2009 indexados nas plataformas PUBMED e SCIELO,
com as palavras-chave: radiação ionizante, danos no DNA e reparo do DNA.
DISCUSSÃO
Danos de fita simples são menores, envolvendo alterações pequenas que não influenciam na dupla-hélice
ou até mesmo as que desestabilize a estrutura helicoidal. Seus reparos podem ser dois: por excisão de
bases ou excisão de nucleotídeos. A excisão de bases é o tipo de reparo feito em alterações químicas
pequenas na fita de DNA, o erro é reconhecido, é removido a base lesada, depois ocorre o preenchimento e
ligação da nova base. As lesões mais graves, onde ocorre perda de nucleotídeos em várias regiões e
desestabilização da dupla-hélice em apenas uma fita do DNA, ativa um mecanismo de reparo bem mais
elaborado conhecido como Excisão de nucleotídeos, nele ocorrerá abertura da dupla fita e remoção de até
12 nucleotídeos. Danos de fita dupla é o principal tipo de dano causado pela radiação ionizante, e ocorre
quando as fitas da dupla hélice do DNA são danificadas simultaneamente, e em locais próximos. Os dois
meios principais de reparo são a recombinação homóloga (RH) e a recombinação por junção de
extremidades não homólogas (JENH). O reparo por recombinação homóloga ocorre nas fases S e G2 do
ciclo celular, devido a célula ter um molde homólogo nessas duas fases, iniciando quando um complexo
proteico se liga as extremidades das fitas lesadas para mantê-las próximas, depois ocorrera a estabilização
da fita para que a enzima polimerase se estenda e a ligase finaliza ligando essa fita novamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos danos, conclui-se que os reparos podem não ser suficientes dependendo da dose de radiação
que o indivíduo recebe. Caso o reparo seja insuficiente na molécula de DNA, a célula pode ter sua função
alterada, gerando problemas ao indivíduo (caso a célula seja do tipo somática), e problemas hereditários
(caso a célula for germinativa). A célula em outros casos também poderá receber informações para entrar
no processo de apoptose (morte celular programada). Caso os reparos sejam eficazes, a célula que teve
sua molécula de DNA reparada seguirá comas suas funções normais no organismo, sem trazer problemas
para o indivíduo.
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ALTERAÇÕES NOS GENES BRCA1, BRCA2, HIF E VEGF EM CÂNCER DE MAMA
FRANCHETTI, Gabriella. Discente do curso de Biomedicina – União das Faculdades dos Grandes
Lagos (UNILAGO), São José do Rio Preto, São Paulo, gabriellafranchetti@hotmail.com.
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RESUMO
O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum e existem diversos fatores que podem facilitar seu
desenvolvimento, como os fatores hereditários, onde entram as mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 que são genes
de grande importância e suas mutações aumentam a possibilidade do desenvolvimento de tumores (CARDOSO et al.,
2016). HIF e VEGF quando expressos induzem a progressão e crescimento mais acelerado do tumor e aumentam a
possibilidade da ocorrência de metástases.
PALAVRAS-CHAVE: Breast cancer, gene BRCA1 e BRCA2, HIF e VEGF.

INTRODUÇÃO
O câncer de mama é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres . Suas formas diagnósticas são
mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética, MBI, entre outros. As formas tratamento são
mastectomia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia (CARDOSO et al., 2016; LIMA et al., 2017).
Desse modo, o objetivo desse estudo foi elucidar seus aspectos genéticos e seu prognóstico, incluindo,
alterações em BRCA1, BRCA2, HIF e VEGF.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica utilizando o Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed e Instituto Nacional
do Câncer (INCA).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O câncer de mama é acarretado pela multiplicação descontrolada de uma célula anormal e existem alguns
fatores que podem facilitar seu desenvolvimento, sendo um desses fatores o hereditário, onde temos a
mutação do BRCA1 e BRCA2. Os genes BRCA1 e BRCA2 sintetizam uma proteína que atua como
supressora tumoral, onde essas terão a função de impedir a formação de tumores através do reparo do
DNA. Quando ocorre alguma alteração nesses genes, eles não sintetizam essa proteína ou ate sintetizam,
mas sem função alguma, perdendo assim sua capacidade de reparo e pré dispondo a formação do tumor. O
HIF é um fator induzido sob hipóxia e o VEGF é um fator de crescimento endotelial vascular. Esses são
compostos por diversas subunidades, onde cada uma tem um papel, mas em modo geral, o aumento na
expressão de ambos leva a progressão do tumor de forma mais acelerada e aumentam a possibilidade da
ocorrência de metástases (RIBEIRO et al., 2015; MOSCHETTA, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O câncer de mama vem sofrendo um aumento significativo há anos e existem diversos fatores que podem
levar seu desenvolvimento, incluindo, os fatores hereditários. Dentre esses, destaca-se a mutação em
BRCA1 e BRCA2 e ambos têm a função de fazer o reparo do DNA, que ao sofrerem alguma mutação
perdem a capacidade de reparar o DNA, predispondo a formação do tumor. O HIF e VEGF são interligados,
o HIF induz a expressão do VEGF e algumas situações podem elevar a expressão deles, ocasionando
assim uma progressão e proliferação desse tumor mais rapidamente e facilitam , ainda, a ocorrência de
metástases.
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EXPRESSÃO DO RECEPTOR DE MELATONINA MT1 EM LINHAGENS TUMORAIS DE MAMA
E RELAÇÃO COM O PROGNÓSTICO
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RESUMO
O câncer de mama (CM) é a neoplasia de maior prevalência e mortalidade em mulheres no mundo. Os
métodos diagnósticos atuais e a determinação do prognóstico podem não ser conclusivos. Assim, marcadores
prognósticos podem ser utilizados para avaliar a sobrevida e determinar tratamentos específicos para os pacientes. A
melatonina tem se mostrado um inibidor do crescimento de células de CM, podendo atuar por meio de receptores de
membrana MT1 e MT2. Seu efeito anti-proliferativo em células com receptor de estrógeno positivo, como a linhagem
MCF-7, é bem maior quando comparado com células triplo-negativas, como a MDA-MB-231.
PALAVRAS-CHAVE: MT1, Melatonina, Câncer de mama, Prognóstico.

INTRODUÇÃO
O câncer de mama é o mais frequentemente diagnosticado em mulheres. No Brasil a estimativa é
de 59.700 casos novos de câncer de mama em 2018. É uma doença heterogênea e vários subtipos
moleculares foram definidos com base nos padrões de expressão gênica e proteica. Dessa forma,
marcadores específicos podem ser utilizados para determinar tratamentos específicos. Nesse sentido, a
classificação prognóstica atual considera os subtipos moleculares categorizados em quatro grupos: Luminal
A e Luminal B, que possuem receptor de estrógeno ou receptor de progesterona positivos, HER2
superexpresso e Triplo negativo, sem a presença de receptor de estrógeno e progesterona. Os tumores de
mama triplo-receptor-negativos são relacionados com pior prognóstico. Nesse contexto, a melatonina tem
sido descrita como um potencial agente terapêutico no câncer de mama podendo atuar por meio dos
receptores de membrana MT1 e MT2 Além disso, Jablonska et al. (2013) demonstraram que a expressão de
MT1 é mais elevada em tumores RE-positivos em comparação com o RE-negativos. Nesse sentido, o
objetivo desse estudo é avaliar a expressão do receptor MT1 em diferentes linhagens tumorais de mama e
verificar alterações na expressão de MT1 após tratamento com melatonina.
METODOLOGIA
Foram cultivadas células MCF-7, MDA-MB-231, MDA-MB-468 e CF-41, sendo divididas em dois
grupos: tratadas com melatonina e grupo controle. Em seguida, foi realizada PCR em tempo real para
avaliar a expressão gênica e a técnica de imunocitoquímica para avaliar a expressão proteica do MT1.
DISCUSSÕES
Os resultados demonstraram menor expressão gênica e proteica do receptor MT1 nas linhagens
triplo negativas quando comparadas com a linhagem RE positivo. Além disso, a melatonina aumentou a
expressão de MT1 na linhagem triplo negativa CF-41. Diversas ações oncostáticas e antiproliferativas são
descritas para a melatonina. Diferentemente das linhagens celulares mamárias humanas, a linhagem canina
CF-41 demonstrou baixa expressão do MT1, mas houve aumento na expressão do receptor no grupo
tratado com melatonina. Isso demonstra possível ação benéfica da melatonina, devido a uma maior
expressão de MT1 após o tratamento com melatonina.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse estudo, foi confirmado que houve maior expressão do receptor MT1 em linhagem celular
RE positiva e menor expressão em linhagens triplo negativas, relacionadas a um pior prognóstico. Na
linhagem CF-41 houve aumento na expressão gênica e proteica do receptor MT1 no grupo tratado com
melatonina quando comparado com o grupo controle. Isso demonstra possível ação benéfica da melatonina
e confirma o receptor MT1 como bom marcador prognóstico.
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RESUMO
Há evidências de remodelamento cardíaco na obesidade. As metaloproteinases de matriz (MMP) e o
inibidor de tecido de metaloproteinases (TIMP) estão envolvidos no remodelamento. A cirurgia bariátrica é a
estratégia indicada para a redução de peso, e com isso, melhora da remodelação cardíaca. Este estudo
teve como objetivo avaliar a expressão dos genes MMP-2 e TIMP-2 em mulheres no pré e pós-operatório de
cirurgia bariátrica e sua associação com parâmetros de composição corporal e antropometria. Foram
selecionadas 53 pacientes com obesidade grau III avaliadas no pré-operatório da cirurgia bariátrica, e após
seis meses do procedimento cirúrgico, e 20 eutróficas (controles). Foram realizadas coleta de dados
antropométricos, composição corporal e sangue periférico para extração de RNA. As amostras foram
submetidas a RT-qPCR para avaliar os níveis de expressão dos genes. Foi admitido nível de significância
para p<0,05.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, cirurgia bariátrica, remodelamento cardíaco, expressão gênica.

INTRODUÇÃO
A obesidade é uma condição multifatorial envolvida no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Há
evidências de remodelamento cardíaco nesses pacientes. As metaloproteinases de matriz (MMP) e o
inibidor de tecido de metaloproteinases (TIMP) contribuem para o remodelamento tecidual em vários
estados fisiológicos e patológicos, sendo o equilíbrio entre eles essencial para o remodelamento da matriz
extracelular. Este estudo teve como objetivo avaliar a expressão dos genes MMP-2 e TIMP-2 em mulheres
no pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica e a associação desses genes com parâmetros de composição
corporal e antropometria.

METODOLOGIA
Foram selecionadas 73 mulheres, sendo 53 com obesidade grau III (Grupo 1A – pré-operatório; Grupo 1B –
pós operatório), e 20 eutróficas (Grupo 2). da cirurgia bariátrica (G1A). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP (CAAE 15614813.0.0000.5440). Foi realizada coleta de sangue
periférico para extração de RNA, avaliação de dados antropométricos e de composição corporal. As
amostras foram submetidas a uma RT-qPCR, para avaliar os níveis de expressão dos genes MMP2 e
TIMP2. Para análise estatística foi admitido nível de significância para p<0,05.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os genes MMP-2 e seu inibidor TIMP-2 estão significativamente envolvidos na remodelação cardiovascular.
Fatores como perda de peso podem modificar a expressão desses genes. A cirurgia bariátrica, considerada
uma estratégia fundamental para redução de peso pode contribuir na melhora da remodelação cardíaca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se significante redução nos dados antropométricos no G1A e G1B, e quando comparados ao G2
(p<0,05). Com relação a expressão dos genes, observou-se que o TIMP2 teve uma redução em sua
expressão no G1B, enquanto o MMP2 não mostrou alteração significante nesse mesmo grupo. Ainda,
TIMP2 parece contribuir em 33% (r2=0,33 p=0,04) para a redução do peso perdido (%). O gene TIMP2
parece influenciar o remodelamento cardiovascular contribuindo na significante perda de peso.
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RESUMO
Em um mercado cada vez mais amplo e competitivo, é de grande importância que as empresas se mantenham
devidamente registradas nos órgãos competentes. Neste artigo, frisaremos os critérios para enquadramento das EPPs,
de acordo com o Simples Nacional levando em consideração os tributos a serem pagos pelas empresas optantes por
esse regime de tributação. Partindo desse conceito o objetivo deste artigo é definir o imposto Simples Nacional, suas
vantagens, objetivos, sendo viável ou não às EPPs através do Planejamento tributário. Esta pesquisa terá também
como foco as diferenças e benefícios das EPPs, de como deve ser feita a sua abertura, sua escrituração, seu
tratamento diferenciado nas aquisições públicas e também o seu grau de importância para a economia brasileira.
Procurando deixar de forma clara e objetiva para o fácil entendimento do leitor.
PALAVRAS-CHAVE: Empresa de pequeno porte, Simples nacional, Lei Complementar

INTRODUÇÃO
Apresentar um conjunto estruturado de informações básicas para o processo de gestão das Empresas de
Pequeno Porte (EPPs) brasileiras, assim contribuir com um suporte inicial para a abertura e a
sustentabilidade dos pequenos empreendimentos. Detalhar a participação e contribuição da sociedade civil,
de empresários e dos poderes Legislativos e Executivos no desenvolvimento estratégico das empresas de
pequeno porte brasileiras, como estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social,
redução da informalidade e fortalecimento da economia.

METODOLOGIA
Os métodos utilizados foram, na grande parte, o uso de revistas e artigos cientificos, livros e internet para
pesquisas diversas sobre o trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza no Comércio no Brasil, já que
respondem por 53,4% do PIB deste setor. No PIB da Indústria, a participação das micro e pequenas
(22,5%) já se aproxima das médias empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da
produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios. O tratamento diferenciado e favorecido aos
pequenos negócios está previsto desde a Constituição Brasileira de 1988 com o objetivo de incentivá-los
pela simplificação, eliminação ou redução de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, entende-se que a solução do problema proposto é fornecida por meio do planejamento
tributário, sendo de suma importância para a manutenção da existência das empresas. Considerando os
diferentes tipos de tributos existentes em nosso país, a alta carga tributária, atualmente, tem representado
uma significativa parcela do resultado das empresas, que interfere no resultado econômico das mesmas.
.
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RESUMO
Nos dias atuais vemos o avanço e à proporção que a empresa de pequeno porte no cenário empresarial e econômico
do país tomou. Buscando incentivar e qualificar os empreendimentos de menor porte, inclusive os
Microempreendedores Individuais. Por que juntas, elas são decisivas para a economia e não se pode pensar no
desenvolvimento do Brasil sem elas. Nos dias atuais a empresa de pequeno porte corresponde 27% do PIB (Produto
Interno Bruto) nacional, essa capacidade de empreender com mais consciência tem gerado empresas mais planejadas,
e com chances melhores de crescimento e longevidade.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento. Microempresa. Regime Tributário. Pequena Empresa.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um país de empreendedores. Muitos brasileiros têm ideias de novos negócios e as concretizam
sob a forma de micro e pequenas empresas. Em 2017, no Brasil, a taxa total de empreendedorismo (TTE)
foi de 36,4%, o que significa que de cada 100 brasileiros e brasileiras adultos (18 – 64 anos), 36 deles
estavam conduzindo alguma atividade empreendedora, quer seja na criação ou aperfeiçoamento de um
novo negócio, ou na manutenção de um negócio já estabelecido. Atualmente, são cerca de 9 milhões de
Micro e Pequenas Empresas no País, o que representa mais da metade dos empregos formais, e mais de
um quarto do Produto Interior Bruto brasileiro (PIB).

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 2o período de
2018, com ênfase na importância das pequenas empresas para o crescimento da economia, interrelacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O segmento das empresas de pequeno porte requer atenção especial. São as de maior faturamento anual e
que em geral geram mais empregos. Por isso mesmo, as pequenas empresas são o segmento que
apresenta maior possibilidade de fazer com que a contribuição dos pequenos negócios na economia
nacional dê um salto, aproximando também nesse quesito o Brasil dos países desenvolvidos. As micro e
pequenas empresas são responsáveis por uma grande fatia do giro econômico brasileiro. Para um simples
análise, os pequenos negócios ocupam mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Dada a
importância econômica e social desse segmento, várias iniciativas de implementação de novas políticas
públicas e de reformulação de antigos instrumentos de apoio ao segmento foram tomadas no período
recente, com destaque para o Supersimples e para a Lei do Microempreendedor Individual (MEI). Em geral,
tais medidas buscaram reduzir a tributação, a desburocratização e promover a formalização das unidades
produtivas do segmento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os pequenos negócios são importantes para o país, pois são geradores de emprego e renda. Os mesmos
têm sido alvo de estudos no meio acadêmico e a partir disto percebe-se a dificuldade em definir o que é
uma microempresa e uma pequena empresa. As mesmas possuem pontos em comum, mas existem
critérios que as diferenciam. Por conseguinte, o objetivo deste trabalho foi alcançado ao apresentar, através
de uma pesquisa descritiva e documental, o atual cenário das micro e pequenas empresas (MPEs) no
Brasil.
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RESUMO
O Brasil é um país de empreendedores. Muitos brasileiros têm ideias de novos negócios e as concretizam sob a forma
de micro e pequenas empresas, aproveitando as vantagens que o setor proporciona. Como a desburocratização
administrativa e jurídica, simplificação nos tributos e acessos facilitados a determinadas linhas de crédito (graças ao
apoio de entidades oficiais, como SEBRAE e BNDES, por exemplo). Muita gente acha que são apenas as empresas
grandes ou multinacionais que fazem a economia ir para frente, mas não é bem assim, pois, é relevante papel
socioeconômico desempenhado pelas micro e pequenas empresas.

PALAVRAS-CHAVE: Economia, microempresas, empreendedorismo.

INTRODUÇÃO
A presença das micro e pequenas empresas representam hoje mais da metade do total das empresas
formais no Brasil e desempenham um importante papel na criação de novos empregos. Com a valorização
destas, surgiram nos últimos anos, milhares de novas empresas. No entanto, em consequência de vários
fatores, muitas delas acabam tendo uma mortalidade precoce.

METODOLOGIA
Este estudo foi baseado na atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, pela turma do 2º
período de 2018. Com ênfase na importância das pequenas empresas como motores da economia nacional,
inter-relacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Com as medidas de correção adotadas pelo governo para retomar o crescimento do País, os micro e
pequenos empreendedores foram beneficiados. Prova disso foi o plano Crescer sem Medo, que possibilitou
o crescimento e criou novas oportunidades para uma grande parcela de pequenos empresários. A criação
de novos negócios é uma das causas da prosperidade social, econômica e financeira, na medida em que
permite a geração de novos empregos e de oportunidades para a sociedade, além de contribuir para o
aumento da competitividade e a eficiência econômica (SANTOS 2007). São as empresas, as responsáveis
pela geração da renda nacional. Com a forte concorrência nos preços, o sistema de distribuição em
expansão tanto nacional como internacional, as micro e pequenas empresas que estão fragilizadas
enfrentam um enorme risco de fechar as portas. Neste sentido, para que essas empresas tenham
prosseguimento, devem-se destacar, aspectos como administração, recursos pessoais, finanças, almejar
uma gestão eficaz fazendo necessária a adoção de instrumentos, tais como, um planejamento a longo
prazo, um fluxo de caixa equilibrado, rentabilidade e controle de despesas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando consideramos a participação no mercado de trabalho, verificamos que as micro e pequenas
empresas tem uma importância ainda maior na economia brasileira. Segundo o SEBRAE, os pequenos
negócios empregam 52% da mão de obra formal do Brasil. Além disso, os salários pagos por elas
respondem por 40% da massa salarial brasileira. Contudo, é indiscutível a grande importância que as
empresas de pequeno porte exerce para a economia nacional.
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RESUMO
As empresas de pequeno porte se destacam por serem altamente participativas na economia nacional, esse trabalho
tem o objetivo de informar essa participação de maneira detalhada e objetiva, informando os aspectos da economia em
que as micro e pequenas empresas estão localizadas, por meio de um envolvimento das disciplinas apresentadas, com
o aumento do número de empreendedores no país vem crescendo também a importância dos negócios de menor porte
na economia e na geração de emprego, nos dias de hoje as micro e pequenas empresas têm um papel fundamental na
economia Brasileira, os pequenos negócios como motores da economia brasileira, são os que mais contratam,
demorando mais tempo a demitir na desaceleração da economia, e também são o que menos demitem na retração da
economia, segundo os dados do SEBRAE, em 2014 a participação foi de 27% no produto interno bruto do país, maior
percentual desde então, em 1985 esse valor era de 21% e em 2001 passou para 23,2% de 2001 para 2011 esse valor
saltou de aproximadamente R$ 144 bilhões para R$ 599 Bilhões.
PALAVRAS-CHAVE: Economia, Impacto, e Empresas.

INTRODUÇÃO
Com o aumento do número de empreendedores no país vem crescendo também a importância dos
negócios de menor porte na economia e na geração de emprego, nos dias de hoje as micro e pequenas
empresas têm um papel fundamental na economia brasileira, são elas que contratam mais da metade da
mão de obra formal nacional, a qual representa 27% de todo PIB do Brasil, são responsáveis por gerar pelo
menos 60% dos empregos. Um dos fatores que mais contribuíram para o alavancamento da economia foi a
implantação de sistemas para facilitar o desenvolvimento de determinada empresa, e os números também
mostram o aumento de poder das classes mais baixas o que impulsiona as micro e pequenas empresas.

METODOLOGIA
O método utilizado para a nossa pesquisa, se faz referente a importância das pequenas empresas para a
economia nacional, com base em diversos artigos, websites, livros referentes ao assunto, analisando
gráficos e tabelas, para demonstrar a real importância do pequeno empreendedor para a movimentação da
economia do país.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os pequenos negócios como motores da economia brasileira, são os que mais contratam, demorando mais
tempo a demitir na desaceleração da economia, e também são o que menos demitem na retração da
economia. Os empreendedores estão cada dia mais buscando desenvolver estratégias, métodos, e
soluções para se adequarem dentro do mercado, onde atualmente representam uma parcela significativa da
economia Brasileira que é 27% do PIB Brasileiro, sua importância, vai além disso, pois também é uma
grande geradora de empregos no país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos dados recolhidos vimos como funciona o processo de empreender uma empresa uma forma
é pelo financiamento este é um auxílio para um produto ou investimento em melhorias no negócio, as
formas mostradas, são microempresa e empresa de pequeno porte se a receita bruta anual for superior a
R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 a sociedade será enquadrada como empresa de
pequeno porte, a lei complementar também criou o microempreendedor individual, que é pessoa que
trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário optante pelo simples nacional, com
receita bruta anual de até R$ 81.000,00.
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RESUMO
O Brasil é um país de empreendedores, e as empresas de pequeno porte entram como mentores na economia nacional
em várias formas, como a boa participação no mercado e a geração de empregos e também proporciona o crescimento
econômico no país. Esses negócios ajudam a aumentar empregos e renda para a população, reduzindo a desigualdade
social. As empresas de pequeno porte lidam com menor quantidade de trabalhadores, que garante um benefício a elas
de conseguir evitar melhor às crises econômicas eventuais. Esses negócios são montados para refletir um crescimento
de longo prazo, e os seus donos ou gestores costumam ser muito mais obstinados a conservar os empreendimentos.
Os pequenos negócios correspondem por boa parte da geração de empregos no país e contribuem para um grande
percentual do PIB brasileiro. Portanto, é correto ressaltar a importância de empresas de pequeno porte no Brasil que
entram para estabelecer sua economia em diversos aspectos.
PALAVRAS-CHAVE: Empresas de pequeno porte, negócios, empreender, empregos.

INTRODUÇÃO
Neste artigo veremos o estudo das micro e pequenas empresas no mercado de trabalho, devido ao fato das
mesmas comporem 98% das empresas do Brasil, sendo assim são muito relevantes para a economia do
país. A importância desse estudo se dá em razão de sabermos o quão importante são as pequenas
empresas, pois são elas que atuam como novas geradoras de emprego e a melhoria significativa da renda
da população.

METODOLOGIA
O método de pesquisa explicativa se diz a respeito das informações referentes a participação das micro e
pequenas empresas na economia brasileira, dados coletados através de buscas em diversos websites por
meio da internet, figuras relatando percentuais no ciclo econômico das empresas nacionais com utilização
de dados do IBGE demonstrando resultados e informações da importância do empreendedorismo, citações
como de Barretto (2014) informando que a melhoria do ambiente empresarial é o principal motivo para um
bom desempenho no negócio, além dos estudos bibliográficos, artigos e leis do código de ética profissional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
As micros e pequenas empresas vem apresentando um crescimento significativo em nosso país,
tencionando maior participação na economia e contribuindo no produto interno brasileiro. Os
microempreendedores estão cada vez mais apostando na construção de modelos, coletando e processando
as análises, a pequena e média empresa nasce, vive e desenvolve-se a partir do talento, da sensibilidade e
da vontade de realizar. De acordo com Yoshitake (1997), a empresa é como uma unidade socioeconômica,
assim, também entendida por Stair e Reynolds (2002), sendo um sistema que utiliza recursos para a
produção de bens e serviços. Assim, ela gera empregos, desenvolve tecnologias, promove o bem-estar
social e ajusta-se à sua missão pela integridade dos seus aspectos sociais e econômicos nacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As micro e pequenas empresas são as maiores aliadas da Ordem Econômica Nacional, pois além de
cumprirem todos os princípios, ainda geram esperança para muitos brasileiros. Portanto, elas têm papel
fundamental, sendo fonte de desenvolvimento, tanto em gerar emprego como no PIB e na economia
brasileira.
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RESUMO
O presente estudo apresenta os contornos que envolvem o conceito de micro e pequena empresa no Brasil e a
relevância para o desenvolvimento econômico Brasileiro, tornando-se por base as pesquisas estatísticas das empresas
no Brasil, seu notável aumento de estabelecimentos empresariais, mostrando um aumento significativo de empregos e
oportunidades, gerando trabalho para o proprietário e empregado, sendo uma das funções essenciais da ordem
econômica.
PALAVRAS-CHAVE: Micro e Pequena Empresa. Desenvolvimento. Emprego. Oportunidades.

INTRODUÇÃO
A este estudo a importância da escrituração contábil para o desenvolvimento da empresa como um todo, e
assim o gestor poderá obter vários índices de demonstrativos financeiro econômico, como: DRE, BP, DFC,
DOAR; tendo uma base para analisar a situação da empresa para a tomada de decisão. O conceito de
estratégia competitiva pode contribuir para a redução da taxa de mortalidade de pequenos negócios, e o
enfoque escolhido concentra-se na capacitação empreendedora de pequenos empresários.

METODOLOGIA
A partir de revisão da literatura científica, serão apresentadas as características de empreendedores e as
causas de mortalidade de pequenos negócios, procurando associar a necessária capacitação dos pequenos
empresários em estratégias competitivas como forma de reduzir a taxa de mortalidade dessas entidades
socioeconômicas, cada vez mais importantes para a geração de empregos e distribuição de renda nos
países em desenvolvimento, como o Brasil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Considerando que o cenário de crescimento econômico veio evoluindo nos últimos quatro anos em razão do
controle inflacionário e da estabilização da moeda nacional, a tendência também é de crescimento nesse
número que já possuía indicadores favoráveis em 2004. Regionalmente, esse crescimento das Micro e
Pequenas Empresas se distribuiu pelo Brasil com destaque para a região norte que cresceu 29,1%, seguido
de 27,2% na região centro-oeste, 24,9% no nordeste, 21,6% no sul e 20,5% no sudeste (SEBRAE: 2006).
Assim, as micro e pequenas empresas são importantes para a economia do país, pois contribuem para a
geração de muitos empregos sem necessidade de qualificação específica e estimula outros negócios a
saírem da informalidade. E, para que esse crescimento aconteça faz-se necessário manter uma
contabilidade atualizada, a fim de poder utilizá-la como ferramenta no desenvolvimento da empresa como
um todo. Através dela o gestor poderá analisar a situação da empresa antes de tomar qualquer decisão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria das grandes empresas, começaram menores e se desenvolveram economicamente ao longo do
tempo. As micro e pequenas empresas respondem por 98% de toda atividade empresarial brasileira, o que
contribui muito para o desenvolvimento econômico do Brasil. Um dos benefícios é faturamento das micro e
pequenas empresas que correspondem a 20% do PIB nacional e 28% do faturamento da atividade
empresarial paulista, o que mostra que o investimento nesse segmento empresarial traz resultados
significantes para a economia nacional, ou seja, geração de renda.
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DISPENSA SEM JUSTA CAUSA – CONVENÇÃO N°158 DA OIT
QUIRINO, Daniele Karina; FERNANDES, Gabriela Ramos Discente do curso de Ciências
Contábeis – UNILAGO
REZENDE, Andrezza Prado Scardova de. Docente do curso de Ciências Contábeis – UNILAGO
RESUMO
O intuito desse trabalho é comentar sobre a Legislação Trabalhista (CLT) quando surgiu, seus principais assuntos e sua
importância, é citado também sobre a reforma trabalhista que sofremos a pouco tempo que alterou várias regras para
todos os envolvidos (empregado e empregador). A existência da mesma é garantir mais segurança ao empregado no
sentido de ter seus direitos estabelecidos por uma lei. Veremos também a respeito da Convenção 158 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) que trata sobre o termino da relação de trabalho por iniciativa do empregador, a mesma
teve sua representação no Brasil desde 1950, e é composta por três partes, representantes do governo, de
organizações de empregadores e trabalhadores, e seu objetivo é proporcionar as pessoas trabalho digno, com
liberdade, igualdade, segurança e dignidade, também é reconhecido pelo combate ao trabalho infantil e ao tráfico de
pessoas, atualmente esse é um tema que ainda segue em discussão no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Convenção, Legislação, Dispensa, Trabalho

INTRODUÇÃO
No estudo do Direito do Trabalho é de suma importância que vejamos a relação entre o empregado e o
empregador, é essencial promover um bom clima organizacional para que essa relação seja sempre
saudável. A Convenção n°158 da Organização Internacional do Trabalho OIT foi assinada em 22 de junho
de 1982, e dispõe sobre o término de relação de trabalho por iniciativa do empregador. A mesma foi
aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 68/1992 e promulgada pelo Decreto
1.855/1996.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4° período de
2018, com ênfase na Convenção N°158 da Organização Internacional do Trabalho, inter-relacionando todas
as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A CLT foi criada em 1 de maio de 1943 pelo Decreto-Lei nº 5.452 sancionada pelo então presidente Getúlio
Vargas unificando toda legislação trabalhista existente no Brasil. Ela é o conjunto de regras que veio para
regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho, e busca proteger o empregador e o
trabalhador, de abusos, violações de direitos, descumprimento do contrato.
O Art.4° da Convenção 158 da OIT destaca que a interrupção do contrato de trabalho só será dada
ao menos que exista para isso uma causa justificada, por causa de sua capacidade, comportamento, ou nas
necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. O art.7° da Convenção n°158 diz
que o trabalhador para ser dispensado, deve ser previamente avisado do motivo pelo qual está sendo
afastado, podendo defender-se das acusações ou terá direito de recorrer a um tribunal do trabalho, ou ainda
a um organismo neutro, como Judiciário, nesse caso, quando o contrato for interrompido por causa
injustificada (art.8°).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizamos essa pesquisa com o intuito de comentar sobre a importância de uma Legislação Trabalhista,
que surgiu para defender os direitos dos trabalhadores que são considerados o polo mais fraco da relação
com o seu patrão. A dispensa pelo empregador é permitida, desde que, haja causas justificadas, ou o
mesmo não estando de acordo com a dispensa poderá recorrer ao Judiciário para discutir a respeito. A
Convenção 158 mesmo estando atualmente em discussão no país não proíbe a dispensa, apenas garante
uma certa estabilidade ao trabalhador.
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FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO
FERREIRA, Ana Izabella; SOUZA, Eder Roberto; SANTOS, David Mendes, Discente do Curso de
Ciências Contábeis - UNILAGO.
REZENDE, Andrezza Prado Scardova de. Docente do Curso de Ciências Contábeis – UNILAGO.

RESUMO
Os principais conceitos de Contabilidade, o departamento pessoal e recursos humanos é utilizado para controlar e
analisar a relação funcionário x empresa, A flexibilização do Direito do Trabalho trata-se de expressão voltada para
intitular um contexto de mudanças da legislação trabalhista, a ampla liberdade sindical contemplada nos mais diversos
ordenamentos jurídicos, assegurando aos sindicatos amplos poderes de negociação acerca das condições de trabalho
junto aos empregadores, representa o começo do que hoje se convencionou chamar de flexibilização do Direito do
Trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Flexibilização, Reforma Trabalhista, Direito do Trabalho, Avanço.

INTRODUÇÃO
A flexibilização do Direito do Trabalho trata-se de expressão voltada para intitular um contexto de mudanças
da legislação trabalhista, arraigado, sobretudo, na discricionariedade dos atores sociais sob a aplicação dos
dispositivos legais, autorizando que conteúdo normativo possa sofrer uma diminuição de significado,
reduzindo o seu teor de proteção da massa proletária.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4º período de
2018, com ênfase na Flexibilização do Direito do Trabalho, inter-relacionando todas as disciplinas do
período e analises nas normas da CLT.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Seja em âmbito mundial ou nacional, que a doutrina mais especializada, concebe a flexibilização do Direito
do Trabalho a partir de dois momentos históricos - consoante o tratamento ofertado a ele pelo ordenamento
jurídico. No primeiro, as alterações sofridas pela legislação trabalhista estariam marcadas pela
temporariedade, pelo seu caráter efêmero, voltado a reger determinadas exigências factuais de um dado
período. Num segundo momento, por sua vez, as modificações justrabalhistas restariam consagradas pela
necessidade permanente de se mitigar e manter as alterações na legislação laboral. “a flexibilização não é
um instituto jurídico, e sim uma reação do subsistema jurídico a uma provocação de outros subsistemas,
principalmente o econômico e o social [...]. Pode-se dizer, assim, que flexibilização é a ação de flexibilizar,
de tornar flexível, ou seja, de minimizar a rigidez das normas do Direito do Trabalho no campo em que
estiver atuando.” MARTINS, Antero Arantes. Revista da Amatra II, n° 7, p. 5-12, out. 2002. p. 6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto podemos concluir que a Flexibilização do Direito do Trabalho infere-se que o
desenvolvimento da tecnologia, da globalização, crises econômicas, seguidas pelo discurso neoliberal,
aliado a busca incessante pelo lucro. Porém, há que se ter cuidado para que as reformas nunca sejam para
piorar as condições para o trabalhador e, sim, para melhorá-las, haja vista que este é, enfim, o sustentáculo
da economia do país.
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A CONTABILIDADE VOLTADA A REFORMA TRABALHISTA
CARVALHO, Ivan; ALMEIDA, Lucas. Discentes do Curso de Ciências Contábeis - UNILAGO.
REZENDE, Andrezza Prado Scardova de. Docente do Curso de Ciências Contábeis – UNILAGO.
RESUMO
Neste trabalho apresentaremos algumas comparações sobre antes e posterior a implantação da Reforma Trabalhista, o
novo portal do governo sobre os trabalhadores, o eSocial, e uma nova forma de contrato de prestação de serviços, o
Contrato de trabalho intermitente onde se dá uma nova possibilidade inclusa na reforma trabalhista, que é considerada
como um novo modelo de contrato de trabalho. Além da apresentação do artigo 452 da CLT que é uma norma
legislativa referente ao Direito do Trabalho no Brasil. Foi aprovada e sancionada em 1º maio de 1943 pelo Decreto-lei nº
5.452. É o instrumento de regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho, abordaremos alguns
cálculos sobre a folha de pagamento dos colaboradores, bem como a contabilização do INSS e do FGTS. Traremos
alguns pontos de atenção sobre os impactos que a Reforma Trabalhista pode impulsionar sobre a economia brasileira, o
Brasil tem sido frequentemente citado como um dos países com uma das legislações trabalhistas mais rígidas do
mundo, não se encontrando na fronteira em nenhum dos aspectos considerados relevantes em termos de eficiência
para o mercado de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Reforma Trabalhista, Contabilidade Empresarial, eSocial, Folha de pagamento.

INTRODUÇÃO
Diante ao cenário atual político em que vive o país, é adotado a nova reforma trabalhista, bem como a
implantação do eSocial. Sistemas que visam novas adaptações, e que vêm causando além de muitas
dúvidas, satisfações e insatisfações por parte da população brasileira e empresários. Apresentaremos a
seguir, alguns pontos sobre a reforma, os impactos sobre a economia e a novidade sobre o trabalho
intermitente.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4º período de
2018, com ênfase na legislação da reforma trabalhista e o trabalho intermitente, inter-relacionando todas as
disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Uma das características do contrato de trabalho intermitente é não exigir legalmente que trabalhos
efetuados por um funcionário tenha continuidade. Onde que nesse novo modelo, estes tipos de serviço
podem ser prestados em períodos de alternância, assim o empregador pode convocar o empregado quando
a empresa tem uma demanda a ser suprida. Este contrato foi criado levando em consideração, as
atividades de prestação de serviço nas áreas de comercio e eventos. Com este novo modelo de contrato de
trabalho, empreendimentos como bares e restaurantes, poderão contratar garçons, cozinheiros e
atendentes para trabalhar em dias de maior movimento, mas sem ter o vínculo empregatício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos com esse trabalho a importância da organização estar sempre agindo de acordo com o que
prega as leis trabalhistas, bem como sua adaptação ao cenário econômico do país, visando o bom
andamento de seus negócios e a prestação de seus serviços à sociedade. Sempre será necessário um bom
estudo sobre as reformas previdenciárias, analisando caso a caso, visando o benefício empresarial e do
colaborador de uma forma justa e digna à todos de um modo geral.
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RESUMO
O presente artigo científico foi elaborado a partir do tema ”Flexibilização das condições de trabalho” para demonstrar
que com a reforma trabalhista, a CLT teve algumas alterações em que o trabalhador acaba possuindo vantagens ou não
em relação ao que era regulamentado na antiga constituição trabalhista. Durante a elaboração podemos ver as
mudanças obtidas com a reforma e concluir que tanto o empregado quanto o empregador vão precisar ter a flexibilidade
de tornar as novas leis cômodas para os dois lados sem prejudicar o trabalho e a relação entre si.
PALAVRAS-CHAVE: Flexibilização – Intermitente - Trabalho

INTRODUÇÃO
O artigo trata de um assunto bastante discutido atualmente entre a sociedade, o governo, empregadores,
sindicatos e profissionais da área jurídica, pois o trabalho dá dignidade ao homem, que através do mesmo
consegue obter seu lazer, alimentação, etc.
Inicialmente realizamos um estudo histórico desde o marco da escravidão, fazendo um apanhado geral
agregando as transformações ocorridas após a Segunda Guerra Mundial, como a expansão das fábricas no
país. Abordamos os principais pontos da flexibilização de trabalho, pontuando as características dos
mesmos. Finalmente encerramos com as possíveis vantagens e desvantagens que essas mudanças
trouxeram, principalmente no que se refere a classe dos trabalhadores.

METODOLOGIA
Para realização deste trabalho, foi utilizada a técnica de coleta de dados, que foi desenvolvida por meio de
pesquisas bibliográficas. Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis,
turma do 4º período de 2014, com ênfase na Reforma Trabalhista, inter-relacionando todas as disciplinas do
período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A reforma da legislação foi feita como meio de solução rápida em prol da manutenção e oferta de emprego,
essas soluções foram adotadas a partir dos acontecimentos da crise econômica. As normas trabalhistas
seria uma forma maior de adaptação das empresas em um novo quadro econômico, fazendo com que não
houvesse problemas maiores garantindo a manutenção do emprego com a flexibilização das condições de
trabalho, que é a reação das normas vigentes consideradas em desacordo com a realidade que se altera no
decorrer do tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste artigo buscamos informações que pudessem esclarecer tudo o que houve de
mudanças com a reforma trabalhista e consequentemente na flexibilização das condições de trabalho, e
verificamos que com as mudanças ocorridas os trabalhadores têm mais opções em seus ambientes de
trabalho. Podemos notar que todas as alterações ocorridas na reforma trabalhista geraram vantagens e
desvantagens para os empregados e empregadores, que vão precisar ter a flexibilidade de manter as
melhores condições dentro da empresa.
.
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REFORMA TRABALHISTA: PRINCIPAIS IMPACTOS PARA AS EMPRESAS
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- UNILAGO.
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RESUMO
Sabe-se que o Direito do Trabalho é um conjunto de Leis, princípios e regras que visam a relação de
trabalho subordinado, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao empregado com
medidas de proteção que lhe são destinadas. Delgado afirma que “O Direito do Trabalho — como qualquer
ramo jurídico — constitui um complexo coerente de institutos, princípios e normas jurídicas, que resulta de
um determinado contexto histórico específico”. (Pag. 90, 2017). Atualmente, vivemos em um momento
crítico quanto a economia brasileira. Diante disso, através de representantes do poder supremo, foi
instaurada a Reforma Trabalhista através da Lei 13467/2017 que refere-se a importantíssimas mudança em
nossa CLT.
PALAVRAS-CHAVE: CLT, reforma trabalhista, acordos coletivos.

INTRODUÇÃO
A Reforma trabalhista entrou em vigor a partir do mês de novembro do ano de 2017. A princípio essa
modernidade das leis trabalhista trouxe inúmeras mudanças benéficas aos empregadores, com o propósito
de sanar a crise econômica existente no pais e proporcionar maiores oportunidades de emprego. Foram
alteradas mais de cem pontos, entre eles iremos destacar as férias, remuneração do empregado, jornada de
trabalho e contratos de trabalho. Outros aspectos como trabalhadoras gestantes, flexibilização de horários e
intervalos intrajornada sofrem alterações para permitir a negociação entre empregados e empregadores.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4º período de
2018, com ênfase na Reforma Trabalhista, inter-relacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os contabilistas e empresários estão vivenciando em suas práticas trabalhistas todas a mudanças ocorridas
com a nova Reforma. A lei 13467/2017 trouxe maior segurança para os empregadores, pois agora é
possível em alguns termos haver acordos entre as partes, o que antes era realizado de forma irregular, ou
seja, ilegal. Com a Reforma, surge outra novidade, o e-Social, na qual baseia-se em um sistema de
escrituração digital que unificará todas as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, facilitando,
portanto, as fiscalizações nas empresas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseando-se em fatos atuais, observamos em nossas pesquisas que os empregadores não cumprem com
as normas impostas pela CLT. Dessa forma, mediante a crise econômica que o Brasil estava passando e
com aumento de profissionais desempregados, houve a necessidade por meio do governo em alterar
algumas cláusulas das Leis Trabalhistas, o que sua vez teria uma redução de custos nas empresas,
proporcionando novas contratações e a volta do giro econômico.
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RESUMO
A Reforma Trabalhista, instituída pela lei 13.467/2017, passou a vigorar em 11 de Novembro de 2017 alterando muitos
pontos da CLT e trazendo consigo várias mudanças que afetam a relação entre empregado e empregador. Além da
vigência da nova lei, houve a implantação do e-Social pelo Governo Federal, que visa unificar a prestação das
informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empregados, padronizando a transmissão, validação,
armazenamento e distribuição aos órgãos e entidades, assim como melhorar o controle de recolhimento dos tributos. A
prestação das informações substituirá o preenchimento e a entrega de formulários e declarações separados a cada
ente, substituindo, de forma unificada, mais de 15 obrigações.
PALAVRAS-CHAVE: e-Social. Mudanças. Reforma Trabalhista.

INTRODUÇÃO
Dentre as mudanças instituídas pela nova lei, destacam-se a introdução do trabalho intermitente e da
rescisão por comum acordo, a opção pelo desconto da Contribuição Sindical, a possibilidade de
fracionamento das férias, a permissão do trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres, alterações
nos prazos de pagamento das verbas rescisórias, banco de horas e terceirização.
A implantação do e-Social trará benefícios significativos para o empregado, pois será possível assegurar, de
forma muito mais efetiva, o cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários e à maior transparência
referente às informações de seus contratos de trabalho.
.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4º período de
2018, com ênfase nas principais mudanças da Reforma Trabalhista e a implantação do e-Social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O projeto de Lei aprovado tem como argumento pelo Poder Executivo “(…) garantir o alcance da
negociação coletiva e dar segurança ao resultado do que foi pactuado entre trabalhadores e
empregadores”. Isso significa que os acordos realizados entre os empregados e empregadores tem um
maior valor trabalhista.
O novo sistema do e-Social, segundo a Receita Federal, também vai permitir que o órgão tenha um controle
maior sobre o recolhimento de tributos, o que pode, aumentar a arrecadação em "dezenas de bilhões de
reais" nos próximos anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante destacarmos que o e-Social não modifica as Leis Trabalhistas existentes ou que serão
implementadas. A mudança se restringe à forma como as informações são entregues. Como a Reforma
Trabalhista foi sancionada, as mudanças passaram a ser incorporadas pelo sistema. Os profissionais
responsáveis terão que trabalhar para que os eventos sejam enviados dentro do prazo e dentro do padrão
exigido pelo Fisco.
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PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
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RESUMO
Explicaremos que os Princípios Constitucionais guardam princípios fundamentais da ordem jurídica. Porém, exercem
dentro do sistema normativo um papel diferente das regras. As regras por descreverem fatos hipotéticos, possuem a
nítida função de regular, direita ou indiretamente. No princípio da unidade da constituição, a lei é tratada de forma
sistemática e não isolada. A constituição é quem faz a ligação e dá a permissão do ordenamento jurídico, servindo de
parâmetro para qualquer processo interpretativo. Existe uma norma constitucional que deve ser atribuída um sentido,
deixando ao interprete da lei, escolher a que seja mais eficiente para o comando constitucional. Isso quando se trata de
direito ou garantia fundamental. O interprete deve favorecer o elemento teleológico que de acordo com o dicionário,
essa para significa: teoria que estuda os seres pelo fim que aparentemente serão destinados. Para que seja feito um
correto estudo da constituição foram criados os princípios de interpretação constitucional que funcionam como
ferramentas de auxílio na interpretação da lei. Os princípios são também fonte própria e indispensável de integração do
Direito e particularmente, de presença incomparável no Direito Trabalhista, tanto pelo caráter hierárquico, de fonte
normativa, como pelo seu caráter integrativo.
PALAVRAS-CHAVE: Princípios de Direito Individual do Trabalho – Princípios Jurídicos – Princípios Específicos

INTRODUÇÃO
Os princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores fundamentais da ordem jurídica. Os
princípios ao lado das regras são normas jurídicas. Serve como limite de atuação do jurista. Além, da função
de interpretação, o princípio também tem como limitar a vontade subjetiva do aplicador do direito. O objetivo
principal do direito do trabalho é regular a relação jurídica entre os patrões e empregados.

METODOLOGIA
Ao longo da realização do trabalho estudamos e entendemos sobre cada assunto feito através do
interdisciplinar, que foi realizado no 4º período do curso Ciências Contábeis, na instituição de Ensino União
das Faculdades dos Grandes Lagos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O direito do trabalho passou a envolver um número, cada vez maior de trabalhadores não empregados,
tornando-se um conjunto de normas de maior atenção pela valorização social do trabalhador, não
importando se é empregado ou trabalhador assemelhado ao empregado, ou ainda, desempregado, mas
inserido no mercado de trabalho. Dessa forma, os princípios constitucionais do Direito do Trabalho, no qual
visava à proteção jurídica do empregado, a fim de restabelecer, em termos reais, a igualdade jurídica entre
ele o empregador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os princípios são fontes de Direito e, assim como as leis e os costumes, regem, disciplina e regulamento
das relações humanas nos seus mais variados aspectos. Além disso, foi a partir dos princípios que o direito
passou a ser normatizado, servindo de pilar para a elaboração dos preceitos sobre o empregado e
empregador.
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O TELETRABALHO: ACORDO E REGULAMENTAÇÃO
PELLACANI, Ana Carolina Parra. SANTOS, Gislaine Aparecida da Silva. Discentes do Curso de
Ciências Contábeis - UNILAGO.
REZENDE, Andrezza Prado Scardova de. Docente do Curso de Ciências Contábeis – UNILAGO.
RESUMO
Historicamente o trabalho a domicílio surgiu no século XVI, quando se nota a transição do feudalismo para o
capitalismo. Mas foi em meio a globalização Neoliberal que o Teletrabalho começou a ganhar força já que os
teletrabalhadores não desperdiçam tempo com o transporte no trajeto residência – sede da empresa. Assim como não
desperdiçam dinheiro (gasolina, transporte público, alimentação,) evitam também o uso de infraestrutura da empresa,
diminuindo uma grande parcela de gastos com o ambiente de trabalho. A reforma trabalhista trouxe melhorias para o
teletrabalho, um conceito novo e legal além de maior segurança jurídica para os trabalhadores. Atualmente o
teletrabalho pode ser usado em diversas áreas sendo elas de marketing, administrativas, vendas, entre outras.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho, CLT, teletrabalho, lei e direito.

INTRODUÇÃO
Teletrabalho é a realização do expediente laboral de qualquer natureza, desde que realizado à distância, em
local diverso ao do local da empresa, utilizando-se as ferramentas da telemática. Frisa-se a OIT na
Convenção n. 177 de 1996, que já definia o teletrabalho, sendo depois elucidado pela Lei 12.511/11 no
país.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4º período de
2018, com ênfase na Legislação, Reforma Trabalhista e o Teletrabalho, inter-relacionando todas as
disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Buscamos através da CLT saber mais sobre o teletrabalho e o que havia mudado depois da Reforma
Trabalhista, podendo afirmar que o trabalho a domicilio é sim uma forma de trabalho com seus direitos
assegurados por lei. Trazendo benefícios para ambos os lados (empresa – empregado). Como por exemplo,
para o empregador: a diminuição do stress, tempo flexível, e poder trabalhar na sua casa. Para a empresa:
evita gastos com o trajeto, alimentação, infraestrutura, entre outros. A Reforma Trabalhista trouxe melhorias
para o teletrabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos então que, desde o inicio da humanidade o trabalho e suas relações vêm se modificando aos
poucos, conforme a sociedade vai evoluindo. Passamos por diversos períodos até chegarmos a Reforma
Trabalhista, de 2017, em que o teletrabalho foi realmente reconhecido como uma forma de trabalho com
seus direitos assegurados pela CLT.
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RESUMO
A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, estabeleceu uma série de modificações
visando modernizar e tornar mais flexível as relações de trabalho, na qual, a principal compilação (a CLT), fora
originalmente editada em 1943. A Reforma alterou 117 dos 922 artigos (13%) da CLT, foi publicada em 14/07/2017 e
entrou em vigor no dia 13/11/2017. Análogo a essas mudanças, as empresas necessitam se preparar para o E-Social,
que juntamente a Reforma Trabalhista representa um grande marco nas relações entre empregados e empregadores,
empresas e governo. Seja mostrando no dia a dia, promovendo fiscalizações e ocorrências, ou até mesmo fornecendo
insumo para mudanças na lei e classificação da carga tributária e dos programas de governo. O presente artigo terá
como principal objetivo, comparar a regra seguida anteriormente com as mudanças da reforma trabalhista até a
chegada e implantação do E-social, além de alguns pontos polêmicos que envolvem a terceirização nas grandes
empresas e negociações coletivas e contratos individuais de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Reforma Trabalhista, legislação trabalhista, E-Social, terceirização.

INTRODUÇÃO
As novas regras modificam a legislação atual e trazem novos significados sobre alguns pontos como férias,
jornada de trabalho e a relação com sindicatos das categorias. Ao todo, foram alterados mais de 100 artigos
da CLT e criadas duas modalidades de contratação: trabalho intermitente e a do teletrabalho, chamado
home office. Será feito um comparativo da regra anterior e o que mudou com a reforma trabalhista até a
implantação do E-social.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4º período de
2018, com ênfase na Reforma Trabalhista e o E-Social, inter-relacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A reforma trabalhista e o e-Social, de forma simultânea, representam uma nova fase para as relações entre
as empresas e os órgãos fiscalizadores, bem como para empregados e empregadores. Com as mudanças,
as empresas necessitam estar estruturadas para acatar à nova legislação e, ao mesmo tempo, alimentar
perfeitamente a base de dados do e-Social. Em uma época de uma acirrada disputa por mercados, a
terceirização é um caminho interessante para se seguir, tendo em vista os benefícios trazidos por sua
implementação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido à grande crise econômica que o nosso país se encontra, com o índice de desemprego alto, a
solução apontada pelos defensores da flexibilização das leis trabalhistas, está na reforma das mesmas e na
diminuição da intervenção do Estado nas relações de trabalho, consistindo no aumento da autonomia da
vontade e acordo entre as partes. Além da terceirização como uma forma alternativa de trabalho, vimos os
Contratos de Trabalho Individuais e Coletivos, que também trás beneficio ao trabalhador, dando maior
segurança a ele. Segundo o governo, o objetivo da reforma foi combater o desemprego e a crise econômica
no país.
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RESUMO
A Constituição Federal dispõe em seu artigo 7°, XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou
convenção coletiva de trabalho; Por sua vez, dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho- CLT em seu artigo 58, que:
A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 horas diárias,
desde que não seja fixado expressamente outro limite. A regra geral é de que o trabalho não pode ter uma jornada
superior às 8 horas diárias, e nem 44 horas semanais. A Constituição Federal e a CLT autorizam a compensação de
horários e a redução da jornada de trabalho mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, regulamento da
empresa, acordo individual e até mesmo usos e costumes. O período de trabalho que exceder a jornada normal de
trabalho do empregado, considera-se como hora extra ou jornada de trabalho extraordinária, no limite de até duas horas
excedente a jornada normal de trabalho
.
PALAVRAS-CHAVE: Empregado, Empregador, Trabalho, Horas .

INTRODUÇÃO
Jornada de trabalho é o período durante o qual o trabalhador está à disposição da sua empresa, e este
tempo está estabelecido no Direito do Trabalho.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4º período de
2018, com ênfase na Jornada de Trabalho, inter-relacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A jornada de trabalho é o período estabelecido no contrato da empresa que deve ser cumprido pelo
empregado. A principal importância das regras sobre duração do trabalho é prevenir a integridade física do
empregado, evitando-lhe a fadiga, além desse fundamento de ordem fisiológica, as normas sobre a duração
possuem, outro de ordem econômica, pois o empregado descansado tem o seu rendimento aumentado e a
produção aprimorada e também o empregado necessita de tempo para o convívio familiar e para os
compromissos sociais. A jornada de trabalho representa um limite legal, cuja finalidade é cobrir o abuso de
empregadores e proteger os trabalhadores, evitando que sejam fixadas cargas horárias exaustivas de
trabalho, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade e da proteção ao
trabalhador, todos inerentes ao direito do trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme vimos, a jornada de trabalho é um instituto jurídico, cuja finalidade é limitar o tempo que o
empregado fica à disposição do empregador, evitando cargas exaustivas de trabalho, a fim de preservar a
saúde e o convívio familiar e social do trabalhador. Nesse sentido, a jornada normal de trabalho é limitada a
8 horas diárias e 44 horas semanais. Por outro lado, a jornada extraordinária é o trabalho realizado pelo
empregado, a favor do empregador, podendo ser prorrogada em até 2 horas extras por dia, nos termos da
Lei.
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RESUMO
Como defesa do Governo Brasileiro de combater o desemprego e a crise econômica no país, foi aprovada a Reforma
Trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017. A partir da mesma, houve significativas mudanças na CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho). Uma das principais mudanças foi na Jornada de Trabalho onde houve mais flexibilidade na negociação
entre empregador e empregado, regularizando situações que atualmente ocorrem na informalidade, ou aumentando
ainda mais a desigualdade social contratual entre os mesmos. Após a Reforma Trabalhista, houve a implantação do eSocial para proporcionar mais agilidade à prestação de contas e dificultar a sonegação de impostos de empresas que
não agem conforme a legislação.
PALAVRAS-CHAVE: Reforma Trabalhista – e-Social – Jornada de Trabalho – Contabilidade

INTRODUÇÃO
Com a aprovação do governo brasileiro e dos empresários, a reforma trabalhista foi sancionada em busca
de condições mais favoráveis, porém a mesma é criticada pelas centrais sindicais, pelo Ministério do
Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. A Reforma Trabalhista representa uma série de
mudanças realizadas na legislação trabalhista, havendo mais de 100 pontos da CLT modificados, como a
Jornada de Trabalho que atualmente se torna mais flexível. Para unificar as informações trabalhistas, fiscais
e previdenciárias criou-se após a reforma trabalhista a uma escrituração digital, nomeada como e-Social em
busca de ampliar a fiscalização do Estado.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4º período de
2018, com ênfase na Reforma Trabalhista - Jornada de Trabalho, inter-relacionando todas as disciplinas do
período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Como uma forma de regularizar as contas públicas e estimular a economia foi instrumentalizada a lei №
13.467 de 2017. Para defesa, uma ideia de modernização e para a oposição um grave retrocesso social. A
burocracia enfrentada pelas empresas brasileiras foi o que motivou a medida de implantação do e-Social
havendo maior agilidade e facilidade na fiscalização das informações e dificuldade para a sonegação e não
conformidade da legislação. No contrato de trabalho, o controle da jornada de trabalho é um instrumento de
fundamental importância na relação entre empregador e empregado. Com as alterações da Reforma
Trabalhista de 2017, houve a flexibilização da jornada de trabalho, onde empregadores e empregados
podem negociar de várias maneiras a jornada de trabalho, desde que sejam respeitados os limites previstos
pela Constituição Federal e pela legislação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo 7º da Constituição Federal dispõe dos Direitos e Garantias Fundamentais, de forma que os direitos
trabalhistas façam inclusão aos mesmos, garantindo direitos nas condições sociais. Com o apoio de
empresários e com o momento econômico vivenciado pelo país, o Governo buscou como alternativa
sancionar a Reforma Trabalhista, mas para objeção o que houve no país foi a realização de um grande
retrocesso social que expande ainda mais as desigualdades sociais e explorações ocorridas na relação de
trabalho.

REFERÊNCIAS
LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2017/lei/L13467.htm> Acesso em 01 de setembro. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL DE 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>
Acesso
em
01
de
setembro.
Portal
e-Social.
Disponível
em
<http://portal.esocial.gov.br/institucional/conheca-o> Acesso em 01 de setembro. Reforma trabalhista é
aprovada no Senado. Disponível em <https://examedaoab.jusbrasil.com.br/noticias/477395550/reformatrabalhista-e-aprovada-no-senado-confira-o-que-muda-na-lei> Acesso em 01 de setembro.

REFORMA TRABALHISTA
BORDAN, Angélica Cristina. NEVADO, Mariana Oliveira. SAVATIN, Márleon Bruno Garcia.
Discentes do Curso de Ciências Contábeis - UNILAGO.
SCARDOVA, Andrezza Prado. Docente do Curso de Ciências Contábeis –UNILAGO.
RESUMO
Legislação é um corpo de Leis que regulariza determinada matéria ou ciência, ou ainda um conjunto de Leis que
organiza a vida de um País, ou seja, o que popularmente se chama de ordem Jurídica e que estabelece condutas e
ações aceitáveis ou recusáveis de um indivíduo, instituição, empresa, entre outros. A Reforma Trabalhista de 2017 veio
para mudar as Leis do Trabalho instrumentalizado pela lei Nº 13.467, segundo o governo, o objetivo da reforma foi
combater o desemprego e a crise econômica do País.
PALAVRAS-CHAVE: Reforma Trabalhista, Leis, Economia, Folha de Pagamento, Custo e Administração Financeira
Orçamentaria.

INTRODUÇÃO
O objetivo desse trabalho é falar um pouco sobre as novas Leis Trabalhistas, o que trará de melhor para a
Economia, Empreendedores, Trabalhadores do nosso Brasil e também trazendo o novo programa E-Social
para a inclusão obrigatória nas empresas. Com essa mudança o Governo tem como objetivo organizar e ter
maior conhecimento sobre os colaboradores que estão empregados hoje, com novas Leis que garantem
sempre o bem-estar para ambas as partes.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 4º período de
2018, com ênfase na Reforma Trabalhista, inter-relacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O objetivo deste texto é mostrar as novas mudanças que tivemos na reforma, e mostrar o que mudou e o
que há de bom com isso. Citamos exemplos do antes e depois das leis, de como eram e como estão
atualmente, sendo assim para que fosse feito a comparação se houve vantagens ou desvantagens para os
empresários sobre seus colaboradores. Uma das vantagens é a alta de contratação de serviços por
terceiros, que na maioria das vezes são contratados e o custo para as empresas são bem mais baixos do
que se fossem ter aquele determinado serviço dentro da sua empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos com que houve algumas modificações na CLT, popularmente conhecida como a lei da “reforma
trabalhista”, modificações sobre as verbas pagas pelo empregador, a consequência dessa modificação é
que ao não serem classificadas como remuneratórias, elas são automaticamente excluídas da base de
cálculo de diversos tributos e contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos
estabelecimento empresariais, e economicamente falando com a reforma trabalhista pode aumentar o PIB
per capita brasileiro em 3,2% nos próximos quatro anos (0,8% por ano) e diminuir a taxa de desemprego.
hoje em dia muitas empresas estão optando pela terceirização como uma solução rápida e mais eficiente
Além da burocracia que por sua vez gerava uma ineficiência, os custos com funcionários são muito alto,
através das tabelas mostra tamanha importância da terceirização frente a necessidade das empresas. O
setor financeiro é considerado por muitos o principal combustível de uma empresa, e sem uma
administração e uma organização adequada os negócios em grande quantidade não prosperam já que não
obtêm a rentabilidade necessária para o seu funcionamento, e a administração financeira e orçamentária
visa a melhor rentabilidade possível sobre o investimento efetuado pelos sócios e acionistas.
.
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RESUMO
Entidades sem fins lucrativos como toda sociedade faz o uso da contabilidade para atender em âmbito interno e
externo. O Terceiro Setor é constituído por instituição que, apesar de produzirem e comercializarem bens e serviços,
não são governamentais e nem visam lucro, mas sim, o desenvolvimento e bem-estar social. O presente trabalho tem
por objetivo verificar como as entidades fazem o uso da contabilidade e sua importância. Com a contabilidade as
entidades conseguem mostrar onde está sendo investido o dinheiro público, com as demonstrações contábeis que são
divulgadas obrigatoriamente, e também tomar decisões mais concretas com o futuro das entidades.

PALAVRAS-CHAVE: Terceiro Setor, Contabilidade, Captação de Recursos, Normas Contábeis.

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

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6º período de
2018, com ênfase na Contabilidade de Terceiro Setor, inter-relacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
As organizações do terceiro setor são entidades privadas sem fins lucrativos e com finalidade pública,
podendo ser entidades filantrópicas, religiosas, fundações de direito privado, dentre outras atuando como
defensores dos direitos civis daqueles que mais precisam. Estas entidades podem atuar em diversas áreas
como saúde, educação, assistência social, menores infratores, proteção ambiental etc. As formas de
captação de recursos para mantê-las são diversas, porém as dificuldades também são grandes, e para
resolver ou encontrar a melhor forma de obter esses recursos, as entidades buscam qualificar essa área a
fim de dar mais credibilidade a seus projetos. Neste bojo, a contabilidade voltada para esse setor não pode
ser mais um obstáculo ao desenvolvimento das entidades, e sim deve ser eficiente, visando, além de
atender exigências formais e legais, prestar informações de qualidade, garantindo transparência e
confiabilidade nas atividades desenvolvidas por estas entidades. E, o produto da análise dos dados
existentes na empresa, devidamente registrados, classificados, organizados, relacionados e interpretados
dentro de um contexto para transmitir conhecimento e permitir a tomada de decisão na forma otimizada
(OLIVEIRA, 1998, p.36).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contabilidade em muito influencia, por meio de seus procedimentos de controle, normas e condições de
gerenciamento, de suma importância para o Terceiro Setor, seja por meio de publicações, prestação de
informações aos colaboradores, bem como para a sociedade e para o próprio contador, que analisa e utiliza
os devidos controle. Para que as entidades cuidem do seu patrimônio ela necessita da utilização de
pessoas capacitadas, softwares, dentre outras ferramentas. Necessitam também de informações em tempo
hábil para a tomada de decisão, prestação de contas. Portanto, o uso da contabilidade na organização é
fundamental para o controle dos registros contábeis e tomada de decisão.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir conhecimentos teóricos sobre a contabilidade e as demonstrações
do terceiro setor, com enfoque para as principais e mais importantes demonstrações contábeis, além de seus sistemas,
escrituração, plano de contas e procedimentos ante fraudes. Auxiliar no desenvolvimento de modelos que permitam
acompanhar e controlar os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais. A maior parte das associações sem fins
lucrativos dão grande importância a prestação de contas e a utilização da contabilidade na sua elaboração,
prioritariamente, como forma de firmar novos convênios e acordos e, manterem os já existentes com órgãos
governamentais e para atender a legislação.
Palavras Chaves: Demonstrações, Contabilidade, Entidades e Recursos.

INTRODUÇÃO
Objetivo desse trabalho é apresentar a interdisciplinaridade do terceiro setor com as disciplinas abordadas no curso de
Ciências Contábeis. O Terceiro Setor é atuar como agente transformador social, que, com sua missão ímpar de prestar
um benefício coletivo, constrói uma nova consciência caracterizada pela urgência de reverter indicadores sociais
paradoxais à grandeza econômica e à diversidade imensa de recursos naturais que detém o Brasil. E constituído por
organizações privadas, sem finalidade lucrativa, e que se voltam para o atendimento das demandas coletivas da
sociedade, visando o seu desenvolvimento social, político e econômico. As entidades exigem um padrão especifico de
registro contábil para que possam produzir prestações de contas compatíveis com sua realidade, a fim de oferece-las a
sociedade civil e ao Estado, seus mantedores.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6° período de 2018, com
ênfase no terceiro setor, inter-relacionando todas as disciplinas do período. Pesquisas através de livros e internet.

FUNDAMENTAÇAO TEORICA OU DISCUSSÕES
Partiremos da hipótese de que as instituições do terceiro setor apesar de produzirem e comercialização bens e serviços,
não visam lucros, mas sim, o desenvolvimento e bem-estar social. É necessário que sejam transparentes e confiáveis
perante a sociedade e governo. Proporcionando a população um trabalho de mobilidade social muito importante para
nosso crescimento como pessoas. Além de levar alegria as crianças participantes dos projetos. O Terceiro Setor
assemelha-se ao Estado (Primeiro Setor) na medida em que tem como objetivos e alvo de atuação o espaço público,
mas diferencia-se do Governo por ser uma iniciativa da própria sociedade. Por outro lado, Terceiro Setor não equivale à
iniciativa privada (Segundo Setor), pois apesar de não ser governamental, tem como objetivo não o benefício de
algumas pessoas ou grupos muito reduzidos, mas o benefício de toda a sociedade em última instância (TEODOSIO,
2002, p.242).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância é atuar como agente transformador social, com uma missão de prestar um benefício coletivo, constrói
uma nova consciência caracterizada pela urgência de reverter indicadores sociais. As demonstrações são importantes
para diminuir os indícios de fraudes nas doações, no aumento da aplicação soa recursos em atividades e projetos.
Fornecer dados precisos na tomada de decisões. O papel do contador é aprimorado e valorizado ainda mais com a
expansão que o terceiro setor vem ganhando nesse mercado globalizado, a necessidade dessas instituições em ter que
lidar com o governo de forma tão transparente não tendo apenas a missão de se assegurar economicamente e nem de
ganhar espaço no mercado faz com que necessite articular bem seu ativo para que possa cumprir com suas obrigações,
que são maiores vista a necessidade da transparência, e entregar um bom serviço para a sociedade, ao qual é sua
maior missão e finalidade.
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RESUMO
O avanço rápido da ciência e da tecnologia gerou novas situações e problemas causando dilemas éticos, os quais o
profissional contábil deve estar cauteloso às diretrizes do código de ética profissional, código civil e valores humanos
para manter uma conduta responsável para com a sociedade. Para auxiliar o profissional contábil foram criados códigos
de ética, dos quais são formados por regras que auxiliam na análise dos fatores a serem seguidos, assim diminuindo a
incidência de dilemas éticos. O objetivo geral é demonstrar a responsabilidade ética e civil do profissional contábil que é
bastante cobrada por conselhos legais, que ocorre com frequência, todas as vezes que o sonegador é processado,
incriminado ou preso afirmando que os erros que lhe estão sendo imputados são por culpa de seu Contador. Essa
atitude costumeira leva-nos a indagar sobre os reais limites da responsabilidade do Contabilista, que será o tema
abordado no artigo em questão, demonstrando os aspectos éticos e legais que vão além da orientação e execução das
suas obrigações de acordo com o Código de Ética da profissão e obedecendo aos princípios que norteiam a Ciência
Contábil.

PALAVRAS-CHAVE: Ética, Responsabilidade, Profissional Contábil, Princípios.

INTRODUÇÃO
As demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em
determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das
demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o
fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6º período de 2018, com
ênfase nas demonstrações contábeis do terceiro setor, inter-relacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A sociedade civil é dividida em três setores, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro setor é formado pelo Governo, o
segundo setor é formado pelas empresas privadas, e o terceiro setor são as associações sem fins lucrativos. O terceiro
setor é composto por organizações que buscam benefícios coletivos e de natureza privada, mesmo não almejando
lucros e não sendo empresas governamentais. Existem várias organizações que fazem parte do terceiro setor, como as
ONGs e OSCIPs. A análise das demonstrações contábeis é uma técnica que realiza a decomposição, comparação e
interpretação dos demonstrativos financeiros da empresa buscando obter informações para conseguir um diagnóstico
sobre a situação econômica e financeira da empresa em determinado tempo e em comparação com os concorrentes.
Quando são analisadas, as demonstrações contábeis e financeiras de uma empresa passam a ter valor como
informação e deixam de ser apenas uma reunião de dados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As organizações de Terceiro Setor não tem Capital Próprio, seus patrimônios são constituídos e mantidos por meio de
doações, contribuições e isenção de tributos, necessitando ter sempre suas atividades explicitas para captar recursos.
Neste contexto a contabilidade surge como ferramenta fundamental no desenvolvimento dessas entidades, como fonte
de visibilidade, transparência e credibilidade das mesmas. Faz-se necessário uma adequação das demonstrações
contábeis as necessidades do Terceiro Setor, para uma melhor avaliação do seu desempenho na aplicação de recursos
recebidos. Por esse motivo, o Estado por meio da Lei os incentiva em questões tributárias, concedendo imunidade
constitucional para as entidades que atenderem aos requisitos do artigo 150 da Constituição Federal e isenção de parte
dos tributos para àquelas que se enquadrem nos requisitos de outras leis, como, por exemplo, a Lei 12.101/09.
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RESUMO
O trabalho foi desenvolvido focado em compreender de maneira mais detalhada a estrutura de uma empresa do terceiro
setor, como é de fato sua administração e como a contabilidade funciona e atua dentro dessas instituições, pois
sabemos que a contabilidade é essencial desde o setor privado ao setor público, não sendo menos importante para o
terceiro setor. Apuramos sua importância dentro dessas empresas e qual a sua relevância na prática. Para assim
compreendermos qual é a verdadeira importância da contabilidade tem na tomada de decisões e apoio na gestão das
entidades do terceiro setor, como ferramenta e sistema, pois para continuarem suas atividades é importante uma gestão
eficaz e de qualidade, na qual a contabilidade auxilia. E também, verificar o quanto esse tipo de empresa pode ainda
crescer no Brasil e ajudar o país sair da crise econômica enfrentada nos últimos anos.
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro setor; planejamento; contabilidade; economia.

INTRODUÇÃO
A contabilidade tem como objetivo auxiliar na tomada de decisões das empresas e não é diferente no
terceiro setor, pois sabemos da dificuldade que é administrar gastos e recursos de uma instituição. Por se
tratar de fundações públicas, projetos sociais e entidades filantrópicas, são empresas de interesse público
também e isso é mais um motivo para que a mesma tenha uma boa gestão e a contabilidade é essencial
para tal função.

METODOLOGIA
Nosso trabalho foi baseado em pesquisas e leituras referentes ao setor público e o impacto da contabilidade
nessas instituições. O estudo foi realizado em grupo na maior parte do tempo na biblioteca da instituição,
por vezes recolhíamos material separadamente e discutíamos o assunto pessoalmente desenvolvendo,
assim, nossas opiniões sobre o assunto e sobre como abordá-lo.

DISCUSSÕES
Analisamos o assunto, e com certeza afirmamos que a contabilidade é de extrema importância em qualquer
que seja a instituição, e independente de ela ter ou não fins lucrativos, com isso, é notório a
responsabilidade do profissional contábil no auxílio da gestão empresarial. Assim, quanto mais clara for a
mensuração de todo o processo operacional da entidade, mais positivamente esta será vista, e com isso,
mais recursos poderão ser arrecadados. Daí a importância da transparência na contabilidade de recursos
das instituições. (Diniz, 2014). As instituições pertencentes ao terceiro setor, apesar das tantas
regulamentações, da quantidade tão grande de exigências do governo e da necessidade de uma
transparência tão grande, ainda sim se beneficiam das isenções, imunidades, e incentivos fiscais
direcionados a estas organizações na intenção de desonerar este setor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir através do estudo realizado que, as instituições dependem da colaboração da sociedade
e de uma gestão qualificada, para que a mesma possa se desenvolver e desempenhar com qualidade suas
funções.
.
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RESUMO
O tema em estudo mostra sua profunda relevância tendo a busca do terceiro setor como alternativa para amenizar os
problemas gerados pela ineficiência dos órgãos públicos em atender as demandas sociais. Uma das ferramentas mais
importantes dentro de uma empresa é a contabilidade que fornece informações sobre fatos passados e previsões para o
futuro para a tomada de decisões, pois analisando as demonstrações contábeis e os devidos relatórios é possível ter
um panorama da real situação podendo assim fazer os devidos planejamentos para o futuro da empresa .
PALAVRAS-CHAVE: Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial e Prestação de Contas.

INTRODUÇÃO
Para falarmos do terceiro setor é necessário entender o que é o primeiro e o segundo setor. O primeiro setor é chamado
de setor público porque usa dinheiro público para benefício público um exemplo são os Estados, o Governo e a
administração pública, no segundo setor ele utiliza o dinheiro privado particular dos sócios ou acionistas para benefícios
privados um exemplo são as empresas legalmente constituídas com fins lucrativos e já no terceiro setor usa dinheiro
privado para benefício público exemplo as ONGS, organizações não governamentais, as associações, fundações dentre
outras entidades em fins lucrativos e algumas podem possuir o certificado de OSCIP (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público). O tema em estudo mostra sua profunda relevância tendo a busca do terceiro setor como
alternativa para amenizar os problemas gerados pela ineficiência dos órgãos públicos em atender às demandas .

METODOLOGIA
O presente trabalho tratou-se de pesquisa não-empírica-bibliográfica em livros e sites de artigos científicos
brasileiros renomados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O Terceiro Setor executa atividades cada vez mais relevantes para a sociedade, porém um dos grandes
problemas enfrentados é a escassez de recursos financeiros. Por isso, é de fundamental importância para
essas entidades, por evidenciar, efetivamente, as ações dos gestores em termos de volume de recursos
obtidos e custos e despesas empregadas nas atividades dessas entidades. Olak e Nascimento (2006)
identificam como principais as seguintes características fundamentais e específicas das entidades que
compõem o Terceiro Setor: o lucro não é a sua razão de ser, mas um meio necessário para garantir
continuidade e cumprimento de seus propósitos institucionais; seus propósitos institucionais, quaisquer que
sejam suas preocupações específicas, objetivam provocar mudanças sociais;o patrimônio pertence à
sociedade como um todo ou segmento dela, não cabendo aos seus membros ou mantenedores quaisquer
parcelas de participação econômica no mesmo;as contribuições, doações e subvenções constituem-se,
normalmente, nas principais fontes de recursos financeiros, econômicos e materiais dessas entidades

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Terceiro setor vem crescendo cada vez mais, devido à sua importância na sociedade como uma alternativa para
amenizar as necessidades da população não supridas suficientemente pelo Estado. Porém, muitas dessas
organizações enfrentam o problema da escassez de recursos financeiros. E por fim podemos analisar o seguinte; sendo
os patrimônios destas instituições constituídos e mantidos por meio de doações, contribuições e isenção de tributos,
cabe aos gestores e dirigentes demonstrar com clareza e transparência todas as informações referentes há prestações
de contas, que temos um manual especifico (disponível no site do CRC) para as entidades do terceiro setor para
apresentar corretamente os livros e as demonstrações contábeis cabíveis a esses tipos de empresas.
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RESUMO
O Terceiro Setor sofreu uma evolução considerável em todo o mundo, mostrando cada vez mais a sua
representatividade na economia brasileira. Esse é formado por entidades ou associações sem fins lucrativos, com a
finalidade de prestar serviços para a população carente nas áreas de educação, saúde, esportes, lazer, orientação
vocacional, qualificação profissional, cultura. E neste trabalho temos o objetivo de demostrar à importância da
Contabilidade como instrumento de apoio no processo decisório nas entidades de interesse social, sendo aplicada de
forma ética ao transmitir as informações de forma objetiva e relevante para a sociedade, evitando que ocorram atos
fraudulentos. A contabilidade é de extrema importância, através dela é capaz de se transmitir informações objetivas e
relevantes para seus usuários. Com o auxilio dessa ferramenta é possível demostrar para a sociedade o trabalho que o
terceiro setor vem desenvolvendo, por parte dessas instituições sem fins lucrativos através dos Relatórios Contábeis.
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro Setor, Importância, Contabilidade, Relatórios Contábeis .

INTRODUÇÃO
O terceiro setor é formado por entidades ou associações sem fins lucrativos, mantidas pela iniciativa privada
ou pelo incentivo do governo, com repasse de verbas públicas. Esse setor tem o objetivo garantir os direitos
básicos e combater a exclusão social, buscando uma sociedade mais justa e equilibrada proporcionando,
assim melhoria na qualidade de vida, tanto na área da saúde, educação, e através de eventos culturais,
entre várias outras atividades.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6º período de
2018, com ênfase no Terceiro Setor, inter-relacionando todas as disciplinas do período. Utilizou- se como
metodologia a pesquisa não empírica-bibliográfica e em sites de artigos científicos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O Terceiro Setor é composto por organizações não governamentais segundo Canton (2002, p. 6) é um
espaço institucional que abriga um conjunto de ações de caráter privado, associativo e voluntarista, voltadas
para a geração de bens e serviços públicos de consumo coletivo. Todavia um dos problemas que
apresentam no terceiro setor é a falta de ética, pois infelizmente muitas organizações se envolvem em
esquemas fraudulentos, fugindo do objetivo principal de sua existência, passando uma imagem negativa
para grande parte da sociedade. Segundo o código de ética do contador é dever exercer a profissão com
honestidade, capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em especial aos Princípios de
Normas Brasileiras de contabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observando o contexto deste trabalho e abordando os aspectos formais e legais, elucidando a extrema
importância da contabilidade. Conclui-se que a contabilidade é indispensável para o Terceiro Setor ao
transmitir informações objetivas e relevantes para a sociedade, por meio de seus procedimentos de
controle, normas e condições de gerenciamento. Porém essas organizações precisam de muitos
profissionais capacitados e de incentivos para que essas cresçam em nosso país, com o objetivo de garantir
o bem estar da população carente.
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RESUMO
As entidades de terceiro setor começou a ganhar relevância na metade do século XX, são as entidades caracterizadas
pelo agrupamento de pessoa que com objetivos e ideais em comum e que não visam lucro, que buscam oferecer uma
melhor qualidade de vida, saúde, educação e áreas de preservação ambiental, como as organizações religiosas, as
organizações sociais, as associações e fundações. Exemplo: AACD- Associação de Assistência à Criança, Instituto
Ayrton Senna e outras, necessitando principalmente da captação de recursos para se manterem. A principal lei que
citas quais as demonstrações obrigatórias e os lançamentos mais comum entre elas é a Lei das OSCIPs nº 9.790/00,
que em acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, as NBCs T
10.4 (fundações), 10.16 (associações que recebem auxílios, contribuições e doações) e 10.19 (entidades sem finalidade
de lucro) nos mostram como é feito os registros e lançamentos necessários da forma correta dessas entidade.
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro setor, NBC T, sistemas, demonstrações, análise, PCASP.

INTRODUÇÃO
Na ordem sociopolítica compreendia apenas dois setores, o público onde ficava o estado, a administração
pública e a sociedade, e no segundo setor encontrava o mercado, a iniciativa particular e os indivíduos, com
a ineficiência do estado para atender todas as necessidades da sociedade, surgiu o terceiro setor que
passou a ganhar maior relevância na metade do século XX. (FRANÇA, 2015). As entidades de terceiro setor
as entidades de direito privado, com personalidade jurídica e caracterizada pelo agrupamento de pessoas
para a realização de objetivos e ideais comuns, sem a finalidade lucrativa.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6º período de
2018, com ênfase no Terceiro Setor, inter-relacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
As entidades do terceiro setor buscam oferecer uma melhor qualidade de vida, de saúde, educação e
também áreas de preservação ambiental e para que elas consigam realizar as atividades, elas precisam
buscar recursos e parcerias com empresas privadas, assim como com o governo. As entidades de terceiro
setor funcionam como um sistema aberto, elas interagem com o ambiente e a sociedade de forma completa,
provocando influência nas pessoas, aumento nos padrões de vida e o desenvolvimento da sociedade. O
plano de contas é um conjunto de contas que auxilia nos trabalhos contábeis de registro de fatos e atos
sobre a entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Seu
objetivo é estabelecer normas de conduta para os registros das operações e na sua montagem deve ser
levado em consideração atender às necessidades de informação da administração da entidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para as entidades de terceiro setor como as associações, fundações, o contador e o perito precisa estar de
acordo com toda a legislação, pois essas entidades possuem algumas características que as outras
empresas não possuem, como a contabilização de doações, trabalhos voluntários e os projetos e iniciativas
com crianças e adolescentes, além de algumas mudanças na nomenclatura.
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RESUMO
O trabalho tem como enfoque o estudo de caso das entidades denominadas como responsáveis pelo chamado Terceiro
Setor. Com a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, através das inúmeras
instituições que compõem o terceiro setor, que é formado por associações e fundações que geram bens e serviços
públicos, que suprem as falhas deixadas pelo estado. É uma junção do setor público com o setor privado, ou seja, o
dinheiro privado para fins públicos. Porém isso não significa que o poder público não possa, nem precise destinar
verbas ao terceiro setor, afinal sua função é promover a solidariedade social. Mas, o terceiro Setor não pode ser
substituto da função do Estado, ele é apenas uma complementação e um auxílio na resolução de tantos problemas
presente na sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro setor, Contabilidade, Demonstrações Contábeis.

INTRODUÇÃO
Por ser um tema com pouca abrangência e poucas fontes de pesquisa em relação aos demais temas da
área contábil, o terceiro setor é um mercado pouco conhecido, mas que vem crescendo casa vez mais ao
longo dos anos. O principal objetivo das entidades de terceiro setor é gerar serviços que sejam de
interesse da sociedade, sejam eles serviços essenciais (saúde, educação, moradia etc.) ou ainda , o
exercício de direitos assegurados em lei. Em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, estas
entidades recebem incentivos governamentais principalmente na forma de subvenções (repasses) e na
isenção e/ou imunidade de tributos. Relata OLAK (210, p. 4) que entidades sem fins lucrativos não são
aqueles que dão rentabilidade, podem ser recursos próprio por ela gerados, ganhos e lucro, que não retorna
ao patrimônio, são recursos investidos em caráter permanente. O lucro não é a razão dessas entidades,
mas ele é um meio necessário para manutenção e continuidade das entidades.

METODOLOGIA
Essa pesquisa tem como enfoque, o estudo de caso das entidades denominadas como responsáveis pelo
chamado Terceiro Setor. Utilizou-se como metodologia a pesquisa não empírica bibliográfica e em sites de
artigos científicos brasileiros renomados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O Terceiro Setor é formado por instituições de direito privado, e que buscam, dentro de suas finalidades, o
alcance do bem-estar social. Essas entidades são constituídas de forma voluntária, pela união de pessoas
que comungam de um mesmo interesse. É composto por alguns tipos de empresas, dentre elas as
associações, as entidades sem fins lucrativos, fundações, fundos comunitários, as organizações não
governamentais, as entidades religiosas e os partidos políticos, sendo essas as principais entidades que
fazem parte do terceiro setor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, podemos afirmar que as omissões de qualquer das obrigações contábeis, fiscais e
tributárias geram riscos para as ONG's, pois não condizem com a finalidade do terceiro setor e se
ocorrerem lhes sujeita as multas normais preconizadas pela legislação tributária e até a possibilidade de
seus responsáveis serem denunciados por crime tributário. Porém, essas entidades ainda precisam de
muitos incentivos, pessoas bem qualificadas nesses assuntos e bem preparados, pois se trata de uma
abordagem muito séria e importante, pois o Terceiro Setor crescerá muito no nosso país com o decorrer dos
anos, e cada vez mais representantes se preocuparam com os benefícios extraordinários que isso pode
provocar na sociedade e a grandeza que pode garantir um planeta muito melhor.

REFERÊNCIAS
CAZUMBA, Nailton, As Características do Terceiro Setor e Origem do lucro Voluntariado, 2013,
http://nossacausa.com/terceiro-setor-e-o-esocial/, acesso em: 01/09/2018.
OLAK, Paulo Arnaldo; NASCIMENTO, Diogo Toledo. Contabilidade para Entidade sem Fins Lucrativos –
Terceiro Setor 3º Edição, Atlas, 2010.
ZANLUCA,
Jílio
Cesar,
A
Contabilidade
do
Terceiro
Setor.
Disponível:
http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/terceirosetor.htm, acesso em: 30/08/2018.

O TERCEIRO SETOR APLICADO A CONTABILIDADE
SANTOS, Suellen G. H. Discente do Curso de Ciências Contábeis - UNILAGO.
HERNANDES, Vinicius R.; FERNANDES, Alini C. B.; SANDOVAL, Rafael B.; CRUZ, Fernando J.
C.; LEMES, Vladimir P.; SOUZA, Ermerson R. Docentes do Curso de Ciências Contábeis –
UNILAGO:

RESUMO
No presente artigo são abordados aspectos gerais sobre o terceiro setor no Brasil, contendo informações do Conselho
Federal de Contabilidade através das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas diretamente para o terceiro setor,
onde o objetivo geral é explicar o que é o terceiro setor além de fomentar a discussão sobre os aspectos críticos do
cenário Brasileiro , identificar as normas e práticas contábeis utilizadas no Brasil; e identificar as possíveis
consequências de uma má administração contábil. A contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio seja
ele público ou privado, para produzir informações, que se transformará em balanço patrimonial, Demonstração do
resultado do exercício, fluxo de caixa, dentre outros relatórios contábeis. Com a coleta de dados e análise de relatório
econômico-financeiro é possível extrair elementos capazes de produzir informações fundamentais para tomada de
decisão. Entidades sem fins lucrativos como toda sociedade, seja de primeiro ou de segundo setor fazem uso da
contabilidade para atender em âmbito interno e externo. Como metodologia deste, foi aplicada uma pesquisa
bibliográfica e de análise textual, utilizando para o desenvolvimento do trabalho a interdisciplinaridade do período
cursado para direcionamento de tópicos relacionados.
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro Setor, Demonstrações Contábeis, Contabilidade, Normas Contábeis.

INTRODUÇÃO
Diante do Crescimento do Terceiro Setor entidades sem fins Lucrativos, a contabilidade deve por atos e
fatos seguir as regras impostas pelo Conselho Federal de Contabilidade através das normas Brasileira de
Contabilidade. A Aplicabilidade correta das normas pelo contador responsável distancia entidades de
atitudes duvidosas, incorretas.

METODOLOGIA
Trabalho embasado na Atividade Interdisciplinar do curso de Ciências Contábeis, turma do 6º período de
2018, com ênfase no Terceiro Setor, inter-relacionando todas as disciplinas do período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O conjunto de Demonstrações Contábeis exigidas das instituições sem fins lucrativos foram ampliadas
através do Decreto nº 3.100/99, pois acrescentou a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, além das Notas Explicativas. As demonstrações
contábeis obrigatórias, as vantagens da sua utilização às entidades do terceiro setor, e se elas podem
auxiliar na tomada de decisões. A obrigação não existe quando se trata de isenção, geralmente esta é uma
forma de estimular uma determinada atividade, ou mesmo de levar um setor ao crescimento. No âmbito de
sua competência, qualquer um dos sujeitos ativos (União, Estado, Município) pode fazer uso da isenção
tributária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão dos normativos contábeis relacionados é indiscutível às Entidades de terceiro setor, por
apresentarem muitas características. O conhecimento se torna essencial, principalmente por manterem uma
relação ativa com o fisco e a sociedade. Mesmo sendo entidades de terceiro setor, e obterem alguns
benefícios fiscais, não as isentam de suas obrigações para com o fisco, é necessário que haja um real
compromisso de cumprirem essas obrigações, enviando informações coerentes.
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RESUMO
A mobilidade urbana hoje em dia é um dos grandes desafios, que vem acontecendo por aderirem o uso do automóvel
no seu dia a dia, encontrando se na maioria das cidades grandes e médias. Com o crescimento das cidades a utilização
de veículos nas ruas é cada vez maior, ocasionando problemas nos grandes centros urbanos. A problemática sobre o
mobiliário urbano tem que ser refletida, pensando em achar uma solução, proporcionando projetos para não haver
conflitos, por falta de planejamento. O governo faz uma averiguação para investir na mobilidade das cidades para
diminuir os problemas, investindo na infraestrutura ajudando na mobilidade urbana. Apesar do crescimento urbano, a
um grande desafio para as pessoas se deslocarem de seus bairros para o centro da cidade, havendo dificuldade de
acesso a transporte, perda de tempo de se deslocar, desgaste físico, psicológico, alto custo de descolamento, sendo
tudo isso uma problemática para o mobiliário urbano.
PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade; Politicas públicas; Cidade

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática mobilidade urbana como um dos maiores
desafios no crescimento das cidades. O estudo teve como objetivo a condição de mobilidade que as
pessoas têm até chegar aos seus serviços, escolas, referente ao problema de deslocamento e se impacta
na qualidade de vida das pessoas.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se referencias bibliográficas sobre o tema estudado,
artigos e textos da internet, matérias de jornal e legislação específica. Os conceitos estudados foram
aplicados no município de São José do Rio Preto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Lei Federal nº 12.587/12, que instituiu o “Plano Nacional de Mobilidade Urbana”, define seu foco
principal na integração entre os diferentes modos de transporte e na melhor acessibilidade e mobilidade das
pessoas e cargas no âmbito do Município (SIGRIST, 2016). O projeto proposto vem indicar melhorias e
possíveis intervenções em municípios tornando um modo de solucionar os problemas de circulação. Alguns
métodos podem ser usados na melhoria da mobilidade urbana: Melhoria do transporte público; Construção
de ciclovias e ciclo faixas e integração dos meios de transporte, além do fortalecimento de novas
centralidades, possuindo comercio, serviços, escolas, evitando o deslocamento..

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vários municípios notamos que a mobilidade urbana sofre com a falta de políticas públicas e
investimento, fazendo com que essa problemática se agrave cada vez mais nos centros das cidades
grandes e medias. Observa-se que o tema deve ter prioridade nas agendas politicas, aplicando técnicas
para adequar as cidades ao crescimento populacional, oferecendo bem estar urbano.
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RESUMO
O município de São José do Rio Preto é referencia para diversas cidades da região e também para estados vizinhos. O
potencial de desenvolvimento econômico é observado na agropecuária, na indústria em expansão e uma estrutura de
comércio e serviços consolidados que atraem diariamente milhares de pessoas. Outro fator que auxiliar o
desenvolvimento econômico da cidade é a qualidade de sua infraestrutura, destacando-se os serviços de água e esgoto
que colocam o munícipio em local de destaque no cenário nacional atraindo investidores nacionais e internacionais.
Considerando que o destaque do comércio e serviços é possível observar inúmeros empreendedores individuais que
proporcionam riqueza par o município. Nesse sentido, é fundamental que sejam desenvolvidas politicas, projetos e
ações voltados para o fortalecimento do comercio e serviço local.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Econômico; Politicas públicas; Cidade.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática do desenvolvimento econômico de São José
do Rio Preto que se destaca pela agropecuária, uma indústria em expansão e uma estrutura de comércio e
serviços que atende os munícipios e estados vizinhos. São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, é
uma das poucas cidades do estado paulista que avança no saneamento há pelo menos cinco anos, o que
favorece o desenvolvimento econômico atraindo investidores para o município.

METODOLOGIA
A pesquisa teve como referência bibliográfica artigos e textos de sites, matérias de jornal, conjunto
de informações oriundas tanto de fontes oficiais.. Os conceitos estudados foram aplicados no município de
São José do Rio Preto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este projeto tem o propósito compreender a dinâmica socioeconômica dos pólos econômicos, que
possibilite acesso estruturado e rápido à informação básica para a elaboração e implementação das
políticas públicas para o desenvolvimento regional. Dois eixos temáticos são adotados na análise e no
sistema informação produzidos: A economia e trabalho; e a dinâmica demográfica. Estes dois primeiros
eixos articulam as dinâmicas econômica, social e demográfica. O Pólo Regional de São José do Rio Preto,
apresenta aspectos que se destacam pela política de proteção social , quais sejam os programas de
transferência de renda, o acesso e a qualidade dos serviços básicos de educação e de saúde, destacandose também pela qualidade da infraestrutura existente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo demonstrou complexidade econômica e social presente no
Estado, na região e no município de São José do Rio Preto, bem como a necessidade de uma definição de
políticas públicas voltadas para o fomento da economia, por meio de novos investidores e novas
possibilidades de negócios, fortalecendo especialmente o empreendedor individual.
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IPRS - ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E OS DESAFIOS DO MUNICIPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LEONEL, Juliana Guidi; Discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILAGO, São José do
Rio Preto/SP. julianaguidileonel@hotmail.com
AZEVEDO, Fabiana Zanquetta; Arquiteta Urbanista. Mestre em Engenharia Urbana. Docente do
curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILAGO, São José do Rio Preto/SP.
fabiana.zanquetta@gmail.com
RESUMO
O Índice Paulista de Responsabilidade Social é o indicador que apresenta de forma mais específica alguns fatores do
Índice de Desenvolvimento Humano, sendo esses fatores a riqueza, escolaridade e longevidade. Analisados com um
indicador sintético numa escala de 0 a 100, onde as variáveis são pontuadas individualmente em cada município
paulista, posteriormente sendo classificados em grupos de 1 a 5.
PALAVRAS-CHAVE: IPRS, Desenvolvimento Humano, IDH

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática e os desafios do IDH - Índice de
Desenvolvimento Humano, do PNUD – Programa das Nações Unidas e o IPRS - Índice Paulista de
Responsabilidade Social que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos cidadãos paulistanos, que
busca, também, facilitar a identificação mais rápida das indispensáveis políticas públicas a serem
implementadas nos municípios paulistas, mantendo o ser humano como prioridade no centro do processo
de seu desenvolvimento, assim descrito no ILP – Instituto Legislativo Paulista.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas através de pesquisas em sites
governamentais, artigos e referencias bibliográficas sobre a temática.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conforme descrito no relatório da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (2014) o IPRS é
representado por um indicador sintético que vai numa escala de 0 a 100. Cada um dos três indicadores
possuem quatro variáveis, esses números são jogados em fórmulas matemáticas obtendo o indicador do
nível de riqueza, escolaridade e longevidade de cada município. Após esse resultado, o índice ainda é
dividido em 5 grupos de classificação, onde quem está no Grupo 1 tem a melhor classificação entre riqueza,
longividade e escolaridade e no Grupo 5, o pior desses indicadores.
Nas edições de 2010 e 2012, o munícipio de São José do Rio Preto entrou na classificação do
Grupo 1, que encaixa o município com bons índices nas três categorias. Em 2008, no ranking estadual,
tinha uma pontuação de 39, subindo para 43 em 2012, no quesito de Riqueza. Em Longevidade, foi de 73
para 75, no mesmo período. E na escolaridade, de 51 pontos em 2008, obtive 63 pontos em 2012, tendo
uma melhora notável na média estadual, indo do 152º no ranking para o 99º lugar. Os números gerais do
estado também tiveram um bom aumento em análises deste período (2008-2012) subindo 4 pontos em
riqueza, 2 em longevidade e 12 em escolaridade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O IPRS foi elaborado para que fossem preservadas as três dimensões que compõem o IDH, que
são os fatores renda, escolaridade e longevidade, com características específicas para acompanhar a
evolução socioeconômica dos municípios paulista. O município de São José do Rio Preto encontra-se em
situação de destaque no Estado de São Paulo e tem como desafio manter na agenda politica ações que
fortaleçam especialmente as variáveis que influem diretamente nos indicadores nível de riqueza,
escolaridade e longevidade.
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AS CIDADES E OS DESAFIOS PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E EMPREGO
ABRANTES,
Leilione Alves; Discente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILAGO, São José do Rio
Preto/SP. leilioneabrantes@gmail.com.
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RESUMO
Atualmente o mercado de trabalho nunca foi tão competitivo como estamos vivendo nestes tempos, a economia no
mercado e globalização, faz com que as empresas possam contratar pessoas em todos cantos. Igualmente, os postos
oferecidos pelo mercado de trabalho exigem cada vez mais tempo de estudo, autonomia e habilidades, dessa maneira,
nem sempre aqueles que são considerados como população economicamente ativa, tem suficiente formação para
ingressar no mercado de trabalho. Por outro lado, temos no Brasil, 101 mil pessoas vivem nas ruas, conforme a
estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); jovens que estão desempregados e outros fatores. E
esse número vem crescendo nos últimos anos, impulsionado pelo aumento do desemprego. 13,5 milhões de brasileiros
fecharam o segundo semestre de 2017 fora do mercado de trabalho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Neste trabalho abordaremos as problemáticas e as soluções para solucionar estes problemas.
PALAVRAS-CHAVE: Crise, oportunidade, trabalho e renda

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática do desenvolvimento econômico sob a ótica da
geração de trabalho e emprego. A grande preocupação da maioria dos países e governos está relacionada
com o futuro do empregado num mundo globalizado, informatizado e automatizado. Nas duas últimas
décadas do século XX, houve um aumento significativo no número de desempregado em todo o planeta.

METODOLOGIA
Pesquisado na conjuntura econômica de São José do Rio Preto, como empregabilidade e análise
de dados, onde traz os indicadores do desenvolvimento financeiro e cientifico da cidade, além de aspectos
históricos, políticos e demográficos. Foram realizadas pesquisas de apoio no Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conceitualmente o trabalho está ligado a objetivos e realizações profissionais, é construída a partir
de um ideal, um crescimento, uma contribuição para o mundo, enquanto o emprego é entendido com forma
de conseguir renda. Para melhorar o grande impacto do desemprego, poderíamos propor a seguintes
questões em prol ao mercado de trabalho: melhorar formação do trabalhador, fortalecer as empresas
produtivas, aumentar a participação da mulher no mercado de trabalho, qualificar os jovens. E temos o
exemplo do Parque Tecnológico de Rio Preto que é uma grande referência como: no desenvolvimento de
soluções na área “mini distritos” para empresas com perfil tecnológico buscando auxiliar nas pesquisas e
nas inovações, fortalecendo as empresas a crescer nos mercados globais, estimulando na geração de
emprego na região de Rio Preto, a partir de uma vocação já identificada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste trabalho vemos que o Brasil tem enorme potência para crescer de maneira
sustentável, construindo capacidade política para alavancar o investimento público e privado, especialmente
em São José do Rio Preto mobilizando o setor de serviços.
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RESUMO
O presente trabalho trata sobre políticas públicas em relação a saúde, que a partir da Constituição Federal estabeleceu
que seja municipalizada. Os estudos foram focados na análise do Plano Municipal de Saúde de São José do Rio Preto
– SP, levantando informações do sistema atual e de equipamentos voltados ao atendimentos para promoção do bem
estar e das medidas preventivas para a população para o cumprimento do Plano de Governo.
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas, saúde, municipalização.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática da saúde pública nos municípios. A saúde não
deve ser pensada e tratada como a ausência de doenças, e sim como atendimentos que visam proporcionar
medidas preventivas para que o foco do problema seja brevemente solucionado, proporcionando qualidade
de vida da população e bem estar.

METODOLOGIA
Através de pesquisas digitais, foram colhidos dados dos planos municipais de saúde e plano de
governo do atual prefeito do município de São José do Rio Preto - SP.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa observou as medidas que governo tem aplicado até o momento para redução do
número de internações e filas nos hospitais, e consequentemente, maior bem estar, saúde e qualidade de
vida da população, com programas e equipamentos públicos direcionados, especialmente as ações
preventivas.
De acordo com São José do Rio Preto (2018) o Plano Municipal de Saúde para o período
compreendido entre 2018/2021 estabelece ações, objetivos e resultados para diversas diretrizes, sendo
elas: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao
atendimento das necessidades de saúde; Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio
das ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde; Garantia da atenção integral à saúde em todos
os Ciclos de Vida; Aprimoramento dos serviços de Urgência e emergência; Fortalecimento das Redes de
Atenção à Saúde; Formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho
dos profissionais que atuam na área da saúde; Qualificação dos instrumentos de gestão, gerando ganhos
de produtividade e eficiência para o SUS; Aprimoramento e garantia da assistência farmacêutica universal e
integral no âmbito do SUS; Aprimoramento da política nacional de comunicação em saúde; Aprimoramento
do controle das doenças endêmicas, parasitárias e zoonoses, melhorando a vigilância à saúde,
especialmente ao combate do mosquito Aedes aegypti e demais arboviroses, raiva e leishmaniose;
Ampliação e garantia de funcionamento de pelo menos um Centro de Referência de Saúde do Trabalhador
(CEREST) por região de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise das ações, objetivos e resultados para diversas diretrizes do Plano Municipal de
saúde destaca-se a agenda politica voltado a prevenção doenças, com fortalecimento de programas e
equipamentos públicos, porém é importante que esse plano seja acompanhando e esteja na agenda politica
dos gestores pública para buscar a qualidade de vida da população especialmente na prevenção das
doenças.
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E SEUS EDIFÍCIOS HISTÓRICOS
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RESUMO
Ao estudar as possibilidades que envolvem a preservação e conservação do patrimônio histórico de uma cidade como
São José do Rio Preto, abreu- se um horizonte de oportunidades infinitas. Adotando o levantamento e mapeamento de
todos os pontos históricos dos municípios. A proposta também de catalogar as edificações históricas, e disponibilizar as
informações no próprio site da prefeitura, através de instalação das placas de sinalização turísticas em todas as
construções, todas terão o QR Code para que as pessoas possam ter acesso a história da edificação em tempo real.
PALAVRAS-CHAVE: Edifícios históricos, Mapeamento, Patrimônio Histórico.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas no trabalho de
conclusão de curso e trata das transformações que acontecem nas cidades de maneira cada vez mais
rápida nos mostra a importância social e cultural à preservação. Diante desses fatos é necessário tomar
medidas para que não se perca a expressão e sua identidade. A proposta é exatamente isso, que não se
perca essa identidade de seus edifícios. Com o crescimento constante da cidade fica em evidência a
importância de um projeto que valoriza a memória e a história local. Além disso, o acesso em tempo real
das informações dará a oportunidade a população de conhecer e entender o processo de desenvolvimento
do município.

METODOLOGIA
Para a realização da proposta, foram feitos vários estudos. O desdobramento sobre o que é
Patrimônio histórico, tombamento e inventário, além do mapeamento de todos os bens tombados do
município. A partir dessa pesquisa foi realizado um levantamento de todos os pontos históricos da cidade.
Com todos esses pontos levantados, foi adotado como próximo passo o mapeamento, que resultou na
catalogação das informações. Através disso foi criado uma ficha técnica para o registro dos dados como
elemento fundamental para o desenvolvimento do projeto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Defender e estimular a preservação de um edifício nada mais é do que buscar garantir a sua
própria continuidade. A ligação da memória com o passado reflete diretamente com as manifestações dos
acontecimentos do presente, permitindo reconstruir, a partir de novas necessidades. O bem é protegido por
agregar valores que interessem à população enquanto referências arquitetônicas, históricas, culturais,
ambientais ou afetivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos realizados foi concluído que essa proposta de projeto será de contribuição
para quem acredita na valorização do patrimônio histórico, da sua identidade capaz de associar um estado
completo daquilo que existe e tem significado para a sociedade assim como estimular a sensibilidade da
população como também aos que são responsáveis pela preservação do patrimônio histórico, como os
edifícios .

REFERÊNCIAS
LONDRES, C.O patrimônio histórico na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: O Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, 2005.Pg 14.
ARANTES, L. (s.d.). Quem faz história em São José do Rio Preto. Disponível em:<:
http://www.quemfazhistoria.com.br/historico/principal.asp >. Acesso em: 24/10/2018

SANEAMENTO AMBIENTAL E OS LOTEAMENTOS ILEGAIS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ
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RESUMO
No artigo abordado o saneamento como conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações operacionais de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de
águas pluviais, e a importância de tal para prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da
população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Em São José do Rio Preto que será cidade
objeto de estudo, um dos grandes desafios no município é levar saneamento básico para os loteamentos ilegais e para
os loteamentos regularizados, de acordo com informações da Secretaria da Habitação do município estima-se 108
loteamentos ilegais e regularizados, abrangendo cerca de 16mil lotes.
PALAVRAS-CHAVE: Saneamento, loteamentos ilegais, infraestrutura, regularização.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática do saneamento ambiental definido pela
Política Nacional que abrange os 4 serviços, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, porém o mais
comum é o saneamento ser visto apenas como serviços de acesso à água potável, e coleta de esgotos.
Os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de
vida das pessoas, sobretudo na redução da mortalidade infantil, na Educação, no Turismo, na valorização
dos Imóveis, na Renda do trabalhador, na preservação dos recursos hídricos, entre outros fatores. A
precariedade do saneamento também se reflete diretamente na longevidade da população.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa aplicada para execução do artigo, foi em através de pesquisas em
sites governamentais, através de informações obtidas com a secretaria municipal da habitação e visitas em
alguns dos bairros ilegais da região podendo verificar os reais problemas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Em São José do Rio Preto que será cidade objeto de estudo um dos grandes desafios no
município é levar saneamento básico para os loteamentos ilegais e para os loteamentos regularizados, de
acordo com informações da Secretaria da Habitação do município estima-se 108 loteamentos ilegais e
regularizados, iniciados em meados dos anos 1980, abrangendo atualmente cerca de 16mil lotes, onde em
sua maioria é dotado de fossa, muitas vezes negra para solução de esgoto e sistemas individuais para
abastecimento de água, por meio de poços artesianos também irregulares.
Foi observada falta de infraestrutura de drenagem urbana, porém é observado loteamentos ilegais
que há coleta de resíduos sólidos. A situação do saneamento reflete imediatamente nos indicadores de
saúde. Uma das metas no município de São José do Rio Preto é a universalização dos serviços de
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, de modo a atender a todos os loteamentos ilegais e
regularizados, garantindo uma melhor qualidade de vida a população local e melhoria da qualidade de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ilegalidade de diversos loteamentos em São José do Rio Preto é uma realidade há cerca de 40
anos e um dos grandes desafios na cidade é promover a infraestrutura nos bairros regularizados. Tais
questões devem estar não apenas no plano de governo de um gestor, mas agenda política do município.
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RESUMO
A presente pesquisa aborda o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que apresenta metodologia que
possibilita determinar, com precisão, se a melhora relativa ocorrida em determinado município decorre da adoção de
políticas específicas ou se o resultado obtido é apenas reflexo da queda dos demais municípios. Desde 2014, a
metodologia do IFDM foi aprimorada para captar os novos desafios do desenvolvimento brasileiro para esta nova
década. Por meio do índice, comparando os resultados históricos foi possível estudar a situação de São José do Rio
Preto/SP.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão pública, verificação social, carências.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal
(IFDM). O IFDM é um estudo do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento
socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego &
renda, Educação e Saúde. Criado em 2008, ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas
oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde.

METODOLOGIA
Com pesquisas digitais foram requeridos dados dos planos municipais de atuação,
competitividade empresarial, qualidade de vida bem como saúde do governo atual da cidade de São José
do Rio Preto - SP.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O índice monitora todas as cidades brasileiras, conforme FIRJAN (2018) a avaliação do IFDM
varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o seu desenvolvimento. Cada uma delas é
classificada em uma das quatro categorias do estudo: baixo desenvolvimento (de 0 a 0,4), desenvolvimento
regular (0,4 a 0,6), desenvolvimento moderado (de 0,6 a 0,8) e alto desenvolvimento (0,8 a 1). São
acompanhadas as áreas de Emprego e Renda, Saúde e Educação e avaliadas conquistas e desafios
socioeconômicos de competência municipal.
O município de São José do Rio Preto se mantém bem ranqueada na média nacional, de acordo
com Santos (2018), porém caiu do 8º para 14º lugar. Mesmo assim, está bem melhor posicionada que
Ribeirão Preto (115ª). O município já foi o primeiro colocado no IFDM nacional nos anos de 2012 e 2014,
mas a partir de 2015 caiu para a 8ª colocação, e 14ª agora. Em 2018 o município de São José do Rio Preto
manteve-se com alto índice, com índices superiores a 0,8 pontos para Educação, Saúde, porém teve
desempenho moderado para a área de Emprego e Renda com 0.6808 pontos, refletindo o cenário nacional
de, segundo FIRJAN (2018) a crise econômica, que teve início em 2014 e causou forte recessão no país,
fez com que o nível socioeconômico das cidades brasileiras retrocedesse três anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do IFDM é possivel destacar a necessidade de politicas públicas e incentivos para geração
de emprego e renda, que nos últimos anos foi o responsável pelo retrocesso no desempenho do municipio
de São José do Rio Preto.
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ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO: DESAFIOS PARA AS CIDADES E SOCIEDADE
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RESUMO
O envelhecimento pode ser acentuado como um processo sócio vital multifacetado ao longo de todo o curso da vida, a
velhice denota o estado de “ser velha'' o número de pessoas idosas esta avançando cada dia mais, isso devido a
transição da pirâmide etária, onde a taxa de fecundidade esta cada vez menor e a taxa da faixa etária cada vez mais
alta.
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Pirâmide Etária, População

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática do envelhecimento da população. Segundo
dados do Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE),o numero de pessoas idosas hoje não chega
aos 15 milhões, sendo que em 2020 irá superar o de crianças com até 5 anos, chegando em 58,4 milhões o
que segundo a projeção para 2060 será quatro vezes maior do que o registrado no momento.

METODOLOGIA
O presente trabalho esta dividido em três etapas, definidas de modo a promover o
desenvolvimento do trabalho: a primeira etapa consiste no levantamento de dados através de referencial
bibliográfico, artigos científicos e pesquisas de estatísticas, de modo a atingir o conhecimento sobre as
problemáticas sobre a transição da estrutura etária. A segunda etapa consiste na compreensão e
importância do tema estudado assim como a análise da problemática de modo a prevenir possíveis
dificuldades entre a população idosa. A terceira etapa consiste na conclusão da pesquisa levanta,
problemática estudada e os métodos de auxilio adotados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nos últimos anos o IBGE vêm indicando o aumento no número da população idosa, é um
fenômeno que atinge não só países desenvolvidos como também os em desenvolvimento, o caso do Brasil,
tais fatores podem ser atribuídos ao aumento da expectativa de vida e a brusca queda no número de
fecundidade. A partir disso, infere-se que em alguns anos a participação de idosos na sociedade será maior
que crianças e jovens de até 29 anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como podemos observar a transição da estrutura etária da população é um fenômeno mundial,
portanto devemos preparar as cidades e edificações, especialmente quando o assunto é envelhecimento,
por meio de ações políticas e sociais de modo a garantir os direitos e respeito para a população idosa,
eliminando assim das diversas formas abandono e dificuldade de acesso, estimulando à integridade e
inserção do idoso a sociedade.
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ACUPUNTURA URBANA PARA APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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RESUMO
A Acupuntura Urbana nada mais é que uma ação pontual, sendo relevante destacar que não é apenas resolver um
ponto de problema na cidade e sim destacar o que há de melhor no município, segundo o levantamento realizado na
área de estudo, apresentou-se três pontos para uma intervenção pontual e o projeto resultou na revitalização da Praça
Tânia Sanchez Pereira e na renovação do Terminal Urbano do bairro Jardim Felicidade de São José do Rio Preto,
assim obteve a aplicação do conceito da Acupuntura Urbana, proporcionando melhorias para o entorno e preservando a
afetividade da comunidade, o projeto finalizou-se com a teoria da acupuntura trabalhando com o partido do Feng Shui,
com o intuito de prevalecer à energia do local.
PALAVRAS-CHAVE: Acupuntura Urbana, Intervenção, Feng-shui.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas no trabalho de
conclusão de curso com aplicação do conceito da Acupuntura Urbana no município de São José do Rio
Preto, realizando um estudo de levantamento de alguns espaços sem apropriações, ou seja, através do
estudo realizado na área escolhida, o trabalho apresentará três pontos em destaques, que seria a Praça e o
Terminal Urbano do bairro Jardim Felicidade, a pequena Praça do Marisa Cristina, e a área de lazer do
Conjunto Habitacional Solidariedade, de acordo com todas as necessidades levantadas no estudo, o espaço
que terá uma melhor intervenção pontual, será o bairro Jardim Felicidade, pois a intenção é projetar um
novo Terminal Urbano, aproveitando a estrutura existente do local, e integrar a revitalização da Praça Tânia
Sanchez Pereira, essa ação pontual irá beneficiar não só os moradores do Jardim Felicidade, mas também
os outros pontos em destaque do trabalho e os bairros vizinhos, pois o Terminal Urbano e a Praça faz parte
do cotidiano de todos.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente trabalho será utilizadas pesquisas bibliográficas, além de
estudos de casos e estudos de campo. A pesquisa bibliográfica foi baseada em publicações científicas da
área pesquisada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Acupuntura Urbana tem como principal objetivo de curar a dor de um ponto em uma comunidade
ou município, ou seja, é comparada com a medicina pelo fato de ser um tratamento eficaz, com a
acupuntura urbana ocorre do mesmo jeito, desenvolvendo intervenções urbanas, projetos, detectando o
problema e trazendo de uma melhor forma possível uma boa função urbana em um espaço público,
acupuntura nada mais é que uma ação pontual, que pode criar uma nova energia para cidade, ajudando no
processo de planejamento, com soluções simples e mais rápidas podendo mudar o problema, pois segundo
Lerner, a cidade não é o problema, a cidade é a solução e para inovar é só começar (LERNER, 2011).
Nesse contexto é relevante destacar que São José do Rio Preto está aplicando esse o conceito de
Acupuntura Urbana, transformando e preservando lugares e espaços públicos essencial para o município,
grandes exemplos de estudos de campo são: a Praça do Cruzeiro e o Cristo redentor do município, foram
revitalizados a pouco tempo e preservou a história cultural da cidade, mantendo a identidade do local, e
trazendo um melhor aproveitamento na função urbana nesse espaço público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta sem dúvida é atender ao programa de necessidades de acordo com o publico do local,
assim será aplicado o conceito da Acupuntura Urbana e o partido do Feng Shui, revitalizando o espaço que
trará melhoria para todo o entorno da comunidade.
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RESUMO
As primeiras cidades pré-históricas e até as contemporâneas, se desenvolveram a partir de fatores políticos, culturais,
sociais e tecnológicos. A Cidade Digital ou cibercidade compreende experiências que relacionam o município e novas
tecnologias de comunicação, promovendo o vínculo social, a inclusão digital, democratizar o acesso à informação,
produzir dados para a gestão do espaço, aquecer as atividades políticas, culturais e econômicas e reforçar a dimensão
pública. O desafio é criar formas de comunicação e de uso do espaço físico, favorecer a apropriação social das novas
tecnologias e fortalecer a democracia com experiências de governo eletrônico e cibercidadania. A abordagem
considerando uma Smart Cities, cidade inteligente criativa e sustentável, se faz uso da tecnologia em seu processo de
planejamento com a participação dos cidadãos e órgãos governamentais, são sistemas de pessoas interagindo e
usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da
qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVES: CIDADE DIGITAL ,CIBERCIDADANIA, SMARTCITIES, CIDADE INTELIGENTE

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática de cidades inteligentes e cidades digitais. No
desenvolvimento da pesquisa observou-se que os conceitos de cidade inteligente e cidades digitais ambas
caminham para facilitar e promover qualidade de vida para a população. Entretanto a comunicação entre os
órgãos governamentais, as instituições e a sociedade deve ser constate, visando integração das cidades.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Lemos (2006) a Cidade Digital ou cibercidade compreende quatro tipos de experiências
que relacionam os município e novas tecnologias de comunicação: Em primeiro lugar entende-se por
Cidade Digital os projetos governamentais, privados e/ou da sociedade civil que criam uma representação
na web de um determinado lugar, são portais com informações gerais e serviços, comunidades e
representação política sobre uma determinada área. Em segundo lugar, a criação de infraestrutura, serviços
e acesso público em uma determinada área urbana para o uso das novas tecnologias e redes telemáticas.
Um terceiro modo refere-se a modelagens 3D a partir de Sistemas de Informação Espacial SIS (Spacial
Information System) e GIS, (Geographic Information System) para elaboração de simulações de espaços
urbanos. A quarta parte é a chamada de “metafórica”, formada por projetos que não representam um
espaço urbano real, chamados por alguns autores de “non-grounded cybercities”, cidades não enraizadas
em espaços urbanos reais ou comunidades virtuais.
Segundo FGV cidades inteligentes ou Smart Cities são sistemas de pessoas interagindo e usando
energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da
qualidade de vida, são considerados inteligentes por fazer uso estratégico de infraestrutura e serviços e de
informação e comunicação com planejamento e gestão urbana para dar resposta às necessidades sociais e
econômicas da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não basta apenas criar infraestrutura para democratizar o acesso à comunicação por meio das
novas tecnologias, é necessário também dialogar com a população para que a gestão entenda suas reais
necessidades, atue com o foco do cliente e crise formas de inclusão social efetivas. O conceito de cidades
inteligentes se consolidou na agenda global sobre o desenvolvimento sustentável e movimenta um mercado
global de soluções tecnológicas ,que visa a melhoria da infraestrutura e o desenvolvimento do município.
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RESUMO
Este trabalho tem objetivo de apresentar e analisar a importância das regiões metropolitanas. Diferentes necessidades
abrangem espaços físicos menores que os Estados-Membros e maiores que os Municípios. Assim, a solução para
muitos casos é a criação de organizações regionais cujo objetivo é unir Municípios que tenham a mesma realidade,
possibilitando que, juntos, alcancem soluções similares para problemas similares. A Constituição da República de 1988
previu três formas de organizações regionais: as Regiões Metropolitanas, as Aglomerações Urbanas e as Microrregiões.
As etapas e procedimentos que vão além das ações politicas para o reconhecimento da região metropolitana de São
Joé do Rio Preto.
Palavras-chave: Regiões metropolitanas. Aglomerações urbanas. Microrregiões. Redes de municípios.

INTRODUÇÃO
São José do Rio Preto é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo.
Segundo ABREU (2015) o município pertencente à mesorregião e microrregião de mesmo nome, localiza-se
a noroeste da capital do estado. Rio Preto está entre as cidades mais competitivas do país segundo o diário
da região, e possui cidades próximas que dependem dos benefícios oferecidos pela cidade, são eles
Mirassol, Bady Bassit, Olimpia, Guapiaçu, Tanabi e outras cidades da região.

METODOLOGIA
A pesquisa exploratória que foi desenvolvida na disciplina de Planejamento Urbano e Regional IV.
A temática do projeto foi escolhida a partir do perfil do município e sua posição com polo regional. Para
responder à questão-problema desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, em sites e
legislação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
De acordo com Erasmo José Gomes professor do jornal USP, a metropolização é de um processo
de racionalização e otimização de políticas públicas, de uma visão ampliada na formulação, implementação
e avaliação de políticas públicas e na gestão da região metropolitana e dos municípios. Então, a ideia é de
sinergia, de se trabalhar de uma maneira mais coletiva, de se conseguir ver o todo de uma região, a
sociedade que vive nessa região, e não os municípios de uma maneira fragmentada, isolada, cada um
defendendo seu interesse particular. Portanto seria interessante pensarmos em São José do Rio Preto
como metrópole unindo forcas com outras cidades, porém à cidade ainda não sofreu uma conurbação
urbana, para ser considerada uma mancha urbana única, porém segundo o IBGE (2007) trata-se de cidade
que constituem grande aglomeração urbana, e é reconhecida como Capital Regional categoria B, com
capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, com área de influência de âmbito
regional, abrangendo outros estados, sendo referidas como destino, para um conjunto de atividades, por
grande número de municípios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto apesar dos benefícios trazidos por uma metropolização, como a otimização de politicas
públicas e a forma da gestão dos interesses da região, São José do Rio Preto ainda não esta apta para se
tornar uma metrópole, porém tem local de destaque sendo reconhecida pelo IBGE com Capital Regional.
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RESUMO
A presente pesquisa trata o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede o grau de desenvolvimento de uma
determinada sociedade nos quesitos de educação, renda e também saúde. Esta avaliação é realizada anualmente e
elaborada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), um órgão referente da ONU
(Organização das Nações Unidas). O mesmo, é calculado embasado na economia bem como em dados sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida, sociedade, problemas sociais.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do presente estudo é parte das atividades desenvolvidas na disciplina
Planejamento Urbano e Regional IV, que abordou a temática do desenvolvimento humano e indicadores
como o IDH. O IDH é uma medida geral do desenvolvimento humano, foi criado a fim de alavancar o nível
de um outro indicador importante, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a
dimensão econômica do desenvolvimento.

METODOLOGIA
Através de pesquisas digitais foram adquiridas informações para a realização deste estudo,
levantando os principais aspectos em relação a saúde, educação bem como renda da cidade de São José
do Rio Preto - SP.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O IDH teve sua primeira publicação em 1990 e é calculado de forma anual. Ao longo do tempo o
IDH tornou-se referência mundial em função de sua metodologia. É um importante índice dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas e, no Brasil é utilizado por órgãos governamentais e
instituições administrativas através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), sendo este
uma adaptação metodológica ao IDH Global. O indicador pode ser consultado nas respectivas edições do
Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. O IDH é classificado em uma graduação de 0 a 1. O indicador
0 corresponde a nenhum desenvolvimento humano e o indicador 1 desenvolvimento humano total. Mais
desenvolvido está o avaliado que mais se aproximar do índice 1, sendo assim mais desenvolvido ele é.
De acordo com a Conjuntura Econômica do Município de São José do Rio Preto de 2018 o Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de São José do Rio Preto é 0,797, em 2010. O município
está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a
dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,093), seguida por
Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi
Educação (com crescimento de 0,246), seguida por Longevidade e por Renda. Atualmente São José do Rio
Preto no ranking nacional é a 50ª cidade e no Estado 28ª.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma vez realizado este levantamento, os dados do IDH é fundamental acompanhar o
desenvolvimento social, avaliando se o crescimento econômico é revertido em qualidade de vida para a
população do município de São José do Rio Preto/SP. Na análise dos dados foi possível observar uma
evolução no índice, indicando que especialmente as politicas públicas voltadas para educação, longevidade
e geração de renda estão na agenda dos gestores públicos do munícipio.
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RESUMO
O presente trabalho destina-se a elaboração de um bistrô com inspirações francesas e um centro de aulas
gastronômico que funcionam em uma mesma localidade, porém em horários diferentes. A ideia principal é a promover
uma arquitetura moderna e funcional proporcionando bem estar e satisfação, além de oportunidade de aprender os
ofícios da culinária formando profissionais capacitados na área.
PALAVRAS-CHAVE: Bistrô, Aulas, Arquitetura

INTRODUÇÃO
A criação do Bistrô Sanrô e Centro de aulas Gastronômico, está localizado na cidade de São José do Rio
Preto, interior do estado de São Paulo. A área onde está inserido o projeto se encontra de acordo com a lei
de zoneamento na zona 8 e 10 que são determinadas como de expansão e usos especiais, sendo
apropriadas para a localização de um empreendimento como o proposto.
O terreno encontrado entre a Avenida Bady Bassit e as Ruas Luiz Vaz de Camões, Rio Preto e Jamil
Kauan, possui uma área total de 2674,22m² que abrigarão a construção do Bistrô de dois pavimentos sendo
o térreo destinado ao público e o primeiro para uso dos estudantes de gastronomia.
A arquitetura do projeto inspirada nos Bistrôs e Cafés franceses busca trazer ao entorno a delicadeza e
romantismo do tom de rosa queimado presente na suavidade das mesas, a presença de uma fonte central
gerando personalidade marcante a obra e a harmonia de um paisagismo delicado e harmônico, tornando o
projeto ainda mais convidativo para as pessoas que farão uso ou passarão por ele.
METODOLOGIA
Para a escolha da melhor localidade da implantação do projeto foram realizados diversos estudos sobre o
entorno, como mapas de estudo viário, estudo de ocupação territorial (cheios e vazios), estudo de gabarito
de alturas e uso e ocupação do solo. Com a análise de cada um dos estudos abordados foi possível
observar que o presente projeto estará bem inserido na região, não causando danos ou impacto a
população.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para conceituar o projeto foi utilizado como referências o Bistrô Impermanente, localizado na cidade de
Porto Alegre e elaborado pelo arquiteto Syndrome, onde foram absorvidas características como cores para
fachada, uso de vidros na vista principal, além da entrada lounge bar como um ponto focal. Outra referência
estudada foi o Le Sélect Bistrô localizado em Toronto, de onde foram retiradas características como o uso
delicado dos tons de rosa queimado, uso de mesas e cadeiras na entrada do estabelecimento e grande
utilização de madeira no uso do mobiliário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização dos estudos e elaboração do projeto arquitetônico do Bistrô concluiu-se que a obra com
seu estilo e personalidade atenderá as necessidades do entorno e das pessoas que virão a utiliza-lo, assim
sendo um novo ponto de atração na região gerando oportunidades de emprego e também de aprendizado
devido as aulas disponibilizadas por ele.
REFERÊNCIAS
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THE ROCKET’S GASTROPUB SCHOOL
ROCHA, Daniele Ramires; SILVA, Amanda Ferreira; SOUZA, Matheus Vinícius. Discentes do
curso de Arquitetura e Urbanismo – UNILAGO
PICCOLI, Karen Macfadem. Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo - UNILAGO
RESUMO
O artigo aborda o desenvolvimento projetual e os estudos para a elaboração de um Gastropub, este denominado como
“The Rockets” e situado na Avenida Bady Bassitt, uma das mais importantes de São José do Rio Preto/SP. O
Gastropub possui capacidade para o suporte de um pub noturno, para atendimento de público comum e, no período
diurno, comporta uma escola de gastronomia, para público específico. Possui como escopo principal, o desenvolvimento
sob as vertentes da música, das cervejas artesanais, da gastronomia de bares e o culto ao ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Música. Cervejas artesanais. Gastronomia. Escola.

INTRODUÇÃO
O estudo abordado em questão apresenta uma proposta arquitetônica para a elaboração de um bar sob a
tipologia de um pub britânico, miscigenado à uma escola de gastronomia. Comporta aulas de culinária, com
especializações e curso de sommelier, aliadas às tecnologias cervejeiras atuais, aos empreendimentos
networking e cursos profissionalizantes para garçons. Almeja-se com o projeto arquitetônico proposto,
inserir no município de São José do Rio Preto/SP, um empreendimento atrativo para o público jovem
crescente, bem como contribuir para a capacitação de profissionais e o aumento do mercado de trabalho na
cidade.

METODOLOGIA
A metodologia de estudo foi elaborada para o desenvolvimento de um bar-escola, no município de São José
do Rio Preto/SP, para atender ao público jovem, atraídos pelo entretenimento ou pela necessidade de
profissionalização para o mercado de trabalho. O estudo foi elaborado entre o período de fevereiro e junho
de 2018, com a análise de dados estatísticos e demandas do município de São José do Rio Preto/SP. O
enfoque é nos estudos de caso de bares conceituados internacionalmente; pesquisas de campo do público
jovem, laboral e consumidor; análise do entorno e; no estudo de textos de acervos históricos; referências
projetuais e análises técnicas de estruturas-modelo em aço e vidro. Foram inseridos estudos com base em
normas, tais como: NBR 9050; Código Sanitário Estadual; Código de Obras e Edificações do Estado;
demais normas sanitárias, de segurança e de combate ao incêndio; Código de Defesa do Consumidor; Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo e Plano Diretor e; a Resolução RDC 216 da Anvisa e demais.

DISCUSSÕES
O termo Gastropub provém da junção entre gastronomia e pub. A palavra pub provém do termo em inglês
denominado como “Public house” (local público), este compreende como um local de comércio de bebidas e
comidas, com enfoque no consumo de cervejas e entretenimento social. A alimentação em bares e
restaurantes está em evidência no Brasil, com um aumento de 14,7% ao ano, segundo dados da
Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. Ademais, o Brasil é o terceiro maior produtor de
cerveja do mundo e a população entre 26 a 39 anos de idade (população jovem) é a maior no município de
São José do Rio Preto/SP, segundo os dados do IBGE 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O partido e conceito arquitetônico se inspiram nos tradicionais bares ingleses, miscigenados ao contexto
dos lofts industriais contemporâneos. Destaca-se as formas geométricas e o uso de materiais como o metal,
vidro e concreto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o projeto proposto e apresentado atende às necessidades do setor de alimentação e
bebidas do município, bem como as exigências normativas, garantindo condições de acessibilidade,
funcionalidade, zoneamento, aproveitamento das características do entorno e conforto ambiental. O projeto
adequa a função com a beleza e altivez arquitetônica de um bar inglês e contemporâneo.

REFERÊNCIAS
FREITAS, G. M. de. Conjuntura Econômica de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto: Secretaria
Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 108p, 2017.
MAPADELONDRES.ORG. O que é pub: saiba tudo sobre esta instituição britânica. Disponível em:
https://mapadelondres.org/o-que-e-pub/. Acessado em: mai.2018.

PROJETO DE RESTAURANTE ESCOLA - GUARDARE RISTORANTE
POSSANI, Karen; PENARIOL, Queila. Discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo –
UNILAGO
PICCOLI, Karen. Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo - UNILAGO
RESUMO
Criação de um ristorante (restaurante) escola italiano, oferecendo o que há de melhor na arquitetura e gastronomia
italiana, propondo cursos profissionalizantes na área culinária, além de vinhos em geral.
PALAVRAS-CHAVE: Restaurante; escola; arquitetura italiana.

INTRODUÇÃO
O projeto do restaurante italiano pretende propor um ambiente totalmente agradável e confortável para seus
clientes, em um ambiente elegante inspirado na arquitetura italiana. Sua forma “em caixa” foi pensada para
chamar a atenção, tornando o espaço interessante para despertar a curiosidade. Pensamos em um
ambiente totalmente com vista. Dividido em dois ambientes, sendo no térreo (1000m²) está o salão principal,
a recepção, o bar, a cozinha e suas respectivas salas de apoio (como: despensa normal e seca, câmara fria
e recebimento de matéria prima), os sanitários, a sala de aula, os vestiários e a administração, contendo
também entradas pelo fundo e lateral, na sua área externa está o estacionamento, entrada de serviços e
central de gás e lixo. Já o primeiro pavimento (420m²) contém o segundo salão, os sanitários e a adega de
vinhos. Sua decoração interna foi inspirada em algo mais rústico, com madeiras, pedras e tijolinhos,
mesclando o tom mais claro dos mobiliários também em madeira. O ristorante (restaurante) oferece
gastronomia de massas finas e sobremesas italianas com grelhados e vinhos nacionais e importados.
Propõe também cursos de fabricação própria de todas as massas da casa e vinhos. Aberto das 19:00 às
22:00hrs, capacidade para cerca de 100 pessoas e cursos com capacidade de 15 pessoas por turma, sendo
de manhã ou à tarde antes de abrir.

METODOLOGIA
Localizado na Av. Bady Bassitt, entre as ruas Luiz Vaz de Camões, rua Rio Preto e Professor Jamil Kauan,
no centro, o terreno possui uma área de 2.674m². É composto pelas zonas 8 e 10. Os estudos feitos por
visitas no local apontam que seu entorno é mais comercial devido sua localização perto da avenida. Possui
um tráfego bem movimentado principalmente na avenida em horários de picos. Também foi estudado a
topografia do terreno através de cortes topográficos, insolação, ventilação e iluminação. O projeto é indicado
a todas faixas etárias.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os projetos utilizados como referência projetual foram: Toro Gastrobar e a Pizzaria Olegário Vila da Serra, o
primeiro, respectivamente, está localizado no méxico, inspirado no clima desértico do local. O resultado é
uma caixa com acabamento de toda a superfície em madeira. A segunda inspiração vem de Minas Gerais,
os ambientes são integrados visualmente, mas também possuem sutis separações para criação de setores
no restaurante. A caixa de vidro do lobby também foi projetada para ser uma espécie de estufa de plantas.
Essa mistura de plantas, elementos rústicos e cores quentes permitiram a concepção de um local agradável
e acolhedor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O resultado obtido foi o esperado desde que o projeto foi iniciado, suas inspirações serviram de exemplo
para a conclusão do trabalho.
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RESTAURANTE ESCOLA FFOONDS
SOUZA, Ludmilla Ferreira; SINODINOS, Rafael; Graduando de Arquitetura e Urbanismo pela
União das Faculdades dos Grandes Lagos-UNILAGO, São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo/SP, rafael.sinodinos@outlook.com
PICCOLI, Karen Macfadem; Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo pela União das
Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo/SP.
RESUMO
Este trabalho se refere á concepção de um Restaurante Escola para a cidade de São José do Rio Preto, adotando
técnicas construtivas como o container. A Construção em contêiner é considerada mais sustentável por ser uma obra
mais limpa e rápida e pelo próprio reuso do material. Foi implantado instalações aparentes assim como Volumetria de
destaque na fachada. Também utilizamos o conceito Finger foods – pequenas mordidas, mas grandes sabores, além
disso tivemos a preocupação para oferecer um ambiente descontraído, informal e aconchegante.
PALAVRAS-CHAVE: Restaurante escola, container, técnicas construtivas.

INTRODUÇÃO
A gastronomia tem um potencial que pode atrair uma demanda específica dos lugares principalmente de
interesse turístico. A alimentação é o aspecto mais marcante de preferências culturais e sua orientação é o
ciclo familiar. A proposta desse projeto é exatamente isso, trazer para a cidade de São José do Rio Preto
um restaurante escola com um ambiente descontraído, informal e aconchegante. Carregado de uma
linguagem industrial e inspirado numa temática náutico.

METODOLOGIA
Para a realização da proposta, foram feitos vários estudos de casos assim como o estudo do seu entorno.
Há uma quantidade considerável de comércios e a localização do terreno é favorável pela facilidade de
acesso ao público. Utilizamos o uso do container, além da sua flexibilidade e custo baixo tem vida útil longa;
pois é projetado para resistir às diversas intempéries e suportar grandes cargas. A construção foi inspirada
no projeto Deck 45, assim como as cores sólidas e as instalações aparente. Para o destaque da fachada foi
colocado na entrada um container de 40’ na vertical aspirado pelo projeto Barneveld Noord. Também
utilizamos como a principal fundação treliças de perfil C e H.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O crescimento de construções comerciais de container tem sido frequente nos últimos anos. A cidade de
São José do Rio Preto vem adotando essa técnica construtiva principalmente para a área comercial.
Através de análises e estudos, chegamos à conclusão com a apresentação desse projeto como uma forma
criativa de trazer o velho e o novo respeito a cultural local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos realizados concluímos que o Restaurante Escola vai proporcionar a oportunidade de
inserir não apenas um ambiente agradável, mas uma estética inovadora com uma linguagem tanto náutico
como industrial.

REFERÊNCIAS
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RODRIGUES, Antônio Carlos; SCUDERO, Renata. Discentes do curso de Arquitetura e
Urbanismo – UNILAGO
PICCOLI, Karen Macfadem. Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo - UNILAGO

RESUMO
Trata-se de projeto para instalação de restaurante escola, na cidade de São José do Rio Preto/SP., com predominância
do sistema vegano de alimentação, por tratar-se de um conceito novo com vários adeptos. A intenção da instalação do
referido comércio tem a finalidade exclusiva de elaborar somente pratos veganos, e também de funcionar como escola,
tendo a capacidade de atender até 12 alunos por cursos. A proposta é de desenvolver um projeto arquitetônico, em
local de boa visibilidade e também com localização ideal para o comércio. Para isso será estudado o trânsito do local, a
densidade populacional, os cheios e vazios, a topografia do local, bem como a insolação e a ventilação.
PALAVRAS-CHAVE: Restaurante; Escola; Vegano; Arquitetura.

INTRODUÇÃO
A alimentação vegana é uma forma de vida que exclui todas as formas de exploração e crueldade ao reino
animal. O respeito por todas as formas de vida, a pratica de viver somente de produtos derivados do mundo
vegetal. Não come carne, nem qualquer derivado animal. Não usa produtos derivados de animais, tais
como: lã, couro, peles, roupas, artesanatos, sabões ou cosméticos que contenham origem animal. Não
pesca, não caça, não aprova a utilização de animais em circos, zoologicos, rodeios ou touradas.

METODOLOGIA
Feitos os estudos necessários do entorno do local onde será implantado o novo empreendimento, seguiu-se
o desenvolvimento do projeto com a execução do plano de necessidades. Na sequencia priorizou-se o
acesso até o restaurante, uma vez que o local de implantação do empreendimento encontra-se numa
avenida de trafego intenso, optando-se pelo acesso lateral do prédio para os veículos, evitando-se assim os
congestionamentos da avenida e a rapidez para entrada e saída dos clientes. Em relação a topografia do
terreno, o mesmo apresenta um desnível considerável, motivo pelo qual optou-se por um estacionamento
interno para pessoas com necessidades especiais e outro estacionamento do outro lado do restaurante. Na
rua dos fundos será a entrada de serviço dos funcionários, a entrada das mercadorias e matérias primas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O projeto apresenta uma distribuição homogênea, setorizando os diversos ambientes, priorizando-se a
cozinha, como local central das atenções, tanto dos funcionários, alunos e também dos clientes. A cozinha é
totalmente integrada com o salão de consumação do restaurante, através de um grande balcão central,
dividido somente por um vidro, onde os clientes têm total visão de todo o trabalho que está sendo feito
dentro da cozinha. Os alunos participam das aulas no interior da cozinha e também desenvolvem as
praticas de acordo com as orientações do chef. O salão de consumação do restaurante possui vasta
decoração com vasos e plantas naturais, dispostos em todo salão. Dentro da cozinha tem vasos com
plantas aromáticas e condimentares, que são frequentemente usados nos pratos preparados e servidos no
restaurante. Uso de materiais clássicos, como a madeira (pérgolas – varanda externa) e os tijolos a vista
(revestimento externos do bloco dos sanitários), harmonizam com as cores vibrantes (o amarelo – bloco da
cozinha – pintura externa) e com a cor branca (bloco do salão de consumação do restaurante – pintura
externa). Esse conjunto arquitetônico destaca-se no centro do terreno, tendo ao seu redor os
estacionamentos e um paisagismo muito bonito e aconchegante no seu entorno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi desenvolvido um projeto de Restaurante escola Vegan, onde o mesmo apresenta uma distribuição
homonegea, priorizando-se a cozinha como centro de atenções.

REFERÊNCIAS
FORNO, restaurante. Pesquisa no site /www.facebook.com/fornosp/ (em 20 de abril de 2018).
A FILHA DO AÇOUGUEIRO, restaurante. Pesquisa no site www.thebutchersdaughter.com/bdgallery/ (em
20 de abril de 2018).

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA HIGINO HERNANDEZ EM ARIRANHA/SP
RODRIGUES, Antônio Carlos, graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Unilago,
São José do Rio Preto/SP, e-mail: arte-plus@hotmail.com
BONADIO, FIávia, Mestre em Comunicação pela Universidade de Marília, docente do curso de
arquitetura da Unilago, São José do Rio Preto/SP., e-mail: arqflaviabonadio@terra.com.br
RESUMO
Trata-se da revitalização da Praça Higino Hernandez, na cidade de Ariranha/SP., no centro do município, onde
encontra-se a Igreja Matriz. Local muito frequentado pelos moradores da cidade e visitantes. A praça é um ponto de
referência e também de lazer. Aos finais de semana tem-se um aumento dos frequentadores no local, mas são em
datas festivas ou comemorativas que o local recebe elevado número de pessoas e também de visitantes. A proposta
visa beneficiar a comunidade ariranhense e seus visitantes, com a adequação e modernização do espaço, preservandose a sua identidade original. Essa revitalização inclui a organização dos estacionamentos no entorno da praça, a acessibilidade, o paisagismo, readequação e instalação de mobiliários urbanos, a construção do novo pavilhão e de sanitários públicos adequados, principalmente nos dias de eventos e festividades.
PALAVRAS-CHAVE: Praça; Lazer; Revitalização.

INTRODUÇÃO
O projeto consiste no desenvolvimento de um estudo de revitalização da área central no município de Ariranha/SP, adequando-a de forma a atender as necessidades das pessoas, organizar os espaços, melhor e
instalar equi-pamentos e mobiliário urbano. O intuito do projeto é beneficiar os munícipes de uma forma
geral, bem como todas as pessoas que visitam a cidade. Inicialmente será feita uma pesquisa bibliográfica
objetivando o entendimento do assunto, logo após será realizado estudo do local e a proposta de melhora
arquitetônica. O maior objetivo da revitalização é atrair para as áreas de intervenção novas famílias, novas
atividades eco-nômicas, novos equipamentos coletivos, novas atividades comerciais, mantendo, sempre
que possível, as atividades já instaladas, recuperando-as e modernizando-as (MATOS, 2007).

METODOLOGIA
Estudo de algumas pesquisas da revitalizações urbanas, ocorridas na região, no país e no mundo, onde
come-çamos a familiarizar-se com a técnica e suas aplicações, dando a possibilidade de proporcionar a
praça pública um projeto mais completo e próximo da sua realidade. Logo em seguida será feito um
levantamento bibliográfico sobre o assunto com o objetivo de embasar os estudos e enriquecer o projeto a
ser desenvolvido na praça.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No presente projeto, deseja-se mostrar a situação atual da praça, de como ela se encontra, os vários
proble-mas encontrados (estacionamentos, acessibilidade, equipamentos urbanos, mobiliários urbanos,
paisagismo, etc.) e depois de estudados os problemas, apresentam-se as soluções com estudos relativos
aos usos e frequência do local, apresentando a proposta da revitalização de acordo com as pesquisas e
estudos realizados durante o desenvolvimento do trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas e os estudos foram de extrema importância para compreensão e entendimento, mostrando
atra-vés de seus programas, os espaços necessários para o desenvolvimento da revitalização da Praça. Foi
observado a questão da infraestrutura, o apelo estético, muito relevante, possibilitando visualizar a
importância da escolha dos mate-riais e da volumetria, fazendo com que a arquitetura expresse diretamente
as sensações buscadas no espaço. Como resultado priorizou-se a construção do novo pavilhão, a questão
da acessibilidade, a construção de sanitários públicos, a criação de estacionamentos no entorno de áreas
públicas (praça), o uso pela comunidade do espaço público, a con-templação, a disponibilidade do uso
público com fins comerciais/ou serviços.

REFERÊNCIAS
ARCHDAILY. (27 de novembro de 2013). Acesso em 11 de março de 2018, disponível em
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AS POLÍTICAS URBANAS E AS OCUPAÇÕES IRREGULARES EM EDIFÍCIOS EM SITUAÇÃO
DE ABANDONO
BORGES, Daiane Dias;SILVA, Eduardo Antônio dos Santos; PESSE, Jackeline de Moraes Pedro;
MELINO, Shayenny Pereira Dallar. Discentes do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo
- UNILAGO.
TENANI, Adriana Gusson. Docentes do curso de graduação em Arquitetura e UrbanismoUNILAGO.
RESUMO
Com o processo de expansão territorial e e urbanização célere, a política urbana passa ser legitimada em documento
constitucional, porém houve a necessidade da complementação dos artigos da Constituição de 1988 que trata de
políticas urbanas e assim criado o Estatuto da Cidade, em Julho de 2001. O presente trabalho teve como objetivo o
desenvolvimento de um estudo aprofundado sobre políticas urbanas no Brasil e o levantamento de um Estudo de Caso
sobre um edifício em situação de abandono, ocupado por família integrantes dos Movimentos dos Sem Teto na cidade
de Campinas, interior de São Paulo. Foram realizadas pesquisas e entrevistas sobre o edifício para se concluir quais
dos instrumentos presentes no Estatuto da Cidade podem ser aplicados na situação encontrada.
PALAVRAS-CHAVE: políticas urbanas; ocupações irregulares; estatuto da cidade .

INTRODUÇÃO
A Com o processo de expansão territorial e urbanização célere a política urbana passa a ser legitimada em documento
constitucional. A partir de então, para desenvolver-se de maneira ordenada toda cidade deve seguir parâmetros da
Constituição Brasileira de 1988, na qual os artigos 182 e 183 garantem o direito ao bem estar e moradia digna sem
distinção.De maneira sucinta, os artigos 182 e 183 são assim definidos:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Com o desenvolvimento houve necessidade de complementar os artigos. A Lei 10.257 de 10 de julho de 2001,
denominado Estatuto da Cidade, veio para regulamentar a política urbana em esfera federal atuando nos poderes
legislativo, administrativo e econômico

METODOLOGIA
Para melhor entender alguns dos instrumentos do Estatuto da Cidade, foi realizado um Estudo de Caso do Edifício São
Francisco Plaza Hotel, em situação de abandono, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, que sofreu com
ocupações irregulares em 2016, por integrantes de Movimentos de Sem Teto e que está passando por um processo
judicial recentemente, baseado nas diretrizes implantadas da Lei 10.257.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Localizado cidade de Campinas, interior de São Paulo, o edifício San Francisco Plaza Hotel encontrava-se em situação
de abando, quando foi ocupado em 2016. Segundo relatos dos moradores vizinhos, demorou cerca de 8 minutos para
que o prédio fosse tomado por um imenso número de indivíduos.À procura por moradia, integrantes do Movimento dos
Sem Teto, invadiram o edifício, entretanto o local não pode comportar mais nenhuma família, pois apresenta-se com
todos os seus cinquenta e oito quartos ocupados. Dentre os habitantes estão idosos, portadores de necessidades
especiais e crianças, que de acordo com os mesmos vivem de forma harmoniosa.Intitulados como “Comunidade de
famílias por moradia” os membros do movimento reclamam da política habitacional lenta e burocrática de Campinas.
Contudo, a decisão de invadir o imóvel sucedeu-se por estar há vários anos em desuso em um espaço privilegiado da
cidade.Henrique Rotandaro engenheiro civil contratado pelos moradores, diz que a edificação não oferece risco aos
domiciliados e nem a vizinhança e que ainda dispõe de sistema de iluminação de emergência, reservatório de água
potável, laudos estruturais e do corpo de bombeiros, que o deixa em plenas condições para ser habitado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseado nas informações pesquisadas e relatadas em entrevistas, conclui-se que o local está em cumprimento das
normas técnicas exigidas pela prefeitura, em outra hipótese, já teria perdido a briga judicial em primeira instância e caso
a propriedade não estivesse em conformidade com a legislação vigente municipal, medidas seriam tomadas com a
finalidade de punir o estabelecimento seguindo a diretriz do Estatuto da Cidade em pena de usucapião, não havendo
direito de reintegração de posse.
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CASA KAUFMANN: UMA MARAVILHA DA ARQUITETURA
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RESUMO
O estudo será feito sobre a Casa Kaufmann ou casa da cascata como é mais conhecida, para isso é feita uma breve
apresentação sobre o arquiteto Frank Lloyd Wright responsável pelo projeto, e sobre sua carreira. Após iniciam-se os
estudos sobre a obra que foi inicialmente projetada como casa de final de semana e veraneio para a família do
empresário Edgar J. Kaufmann, vendo de onde surgiu a proposta, quando foi construída, local da escolha para
implantação do projeto e o porquê da escolha, inspiração, a escolha dos materiais e a criatividade do arquiteto para que
a casa se encaixasse perfei-tamente no ambiente arborizado e com a cascata proporcionando uma melhor integração
com o local.
PALAVRAS-CHAVE: Casa Kaufmann, casa da cascata,

INTRODUÇÃO
Neste artigo iremos expor um pouco sobre a vida do arquiteto Frank Lloyd Wright, de onde nasceu, onde
estudou, e um pouco de sua família, contaremos brevemente sua trajetória emocionante, contando um
pouco de sua história até se tornar um grande arquiteto de renome mundial.
Neste artigo além de contar brevemente sobre a vida do arquiteto Frank Lloyd Wright, iremos falar também
sobre sua arte, suas obras gloriosas, seus projetos impressionantes que inspiram até os dias de hoje na
arquitetura.
Um dos projetos principais citados nesse artigo será “Casa Kaufmann, mais conhecida como, Casa da
Cascata”. Conta-remos em detalhes, deis de a inspiração do arquiteto, como seu conceito inicial, os
materiais utilizados, as dificuldades en-contrada, será uma viagem ao tempo, entrando em detalhes, paço a
paço de sua criação, deis de o papel, em seus primei-ros traços “croquis”, a seus últimos acabamento finais.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a execução desse artigo foi através de pesquisa em livros, e em sites e artigos,
cita-dos nas referências.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Frank Lloyd Wright foi um arquiteto norte-americano que acreditava que a arquitetura não era só uma
questão de habilidade e criatividade, mas deveria transmitir felicidade, foi considerado um mestre da
arquitetura orgânica e um dos arquitetos mais importantes e influentes do século XX .

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir com o estudo desse artigo, a grande importância do arquiteto em um projeto, para que
possa executar com grandiosidade a integração de um projeto em um ambiente a ser implantado e de suas
grandes dificuldades em torná-las exequíveis mesmo com todas as barreiras.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um estudo sobre os jardins de Roberto Burle Marx, para isso buscouse explorar sua vida e obra, como também apresentar uma análise de seu projeto no aterro do flamengo. Trata-se
assim, de um entendimento sobre um artista que revolucionou o paisagismo do século XX e que introduziu uma experiência estética criativa às obras arquitetônicas do modernismo brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Roberto Burle Marx, Paisagismo, Aterro do Flamengo, Arquitetura Moderna.

INTRODUÇÃO
As principais ideias modernistas tiveram sua chegada ao Brasil a partir da primeira década do sé-culo XX,
introduzidas através de manifestos, como a Semana de Arte Moderna realizada em 1922 em São Paulo.
Quando o movimento moderno se definiu no Brasil, os arquitetos brasileiros passaram a estudar obras de
arquitetos estrangeiros, como Mies Van der Roche, Walter Gropius de Le Corbusier, que com suas idéias
inovadoras, tiveram uma ampla influência no movimento de território brasileiro. Assim, a arquitetura
modernista gerou uma nova fase estética, com projetos marcados pelo racionalismo e funcionalismo.
Porém, a partir dos anos cinquenta, o modernismo que o Brasil havia importado trinta anos antes da
Europa, tor-nou-se um estilo mais plural. A segunda geração moderna passou a ter o Brasil como uma de
suas fortes referências. Um dos principais princípios do modernismo foi, em alguns casos, a indefinição de
fronteiras entre prédios e espa-ço urbano. Surgiu o conceito do passeio arquitetural, com intervenções
arquitetônicas que possibilitam um melhor aprovei-tamento e fruição da passagem e do meio-ambiente.
Foram nos jardins, parques e intervenções urbanas de Roberto Burle Marx que se observa uma grande
contribuição a esse debate modernista e na construção de uma identidade nacional.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a execução desse artigo foi através de pesquisa em livros, e em sites e artigos,
cita-dos nas referências.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Roberto Burle Marx acreditava em um conceito no qual o design paisagístico era uma forma de arte. Propôs
em novo estilo de composição, associado uma abordagem plástica de forte viés artístico com o uso de
plantas nativas de cores fortes e vivas, obtidas pela disposição de arbustos e árvores em grupos, tirando
partido de suas características reais, como: volume, forma e textura. São jardins com assinatura exclusiva,
através de soluções artísticas e personalizadas, pensadas para cada espaço, com formas orgânicas e
geométricas, diferente dos jardins tradicionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando uma das figuras mais importantes do paisagismo no século xx, Roberto Burle Marx teve uma
formação cultural atípica, foi pintor, escultor, gravador, desenhista, designer de jóias, barítono e paisagista.
Mas foi no seu paisagismo e desenho urbano que encontrou a sua forma de expressão mais conhecida,
divulgada e celebrizada inter-nacionalmente. Suas obras caracterizavam-se por um design paisagístico
como verdadeira obra de arte, aliado ao uso de plantas nativas da flora brasileira. Criou jardins criativos,
onde apresentava um espaço com formas orgânicas e geométricas, incor-porou elementos arquitetônicos e
deu especial atenção ás cores e materiais utilizados, diferente dos jardins tradicionais. Burle Marx colaborou
com arquitetos modernos em projetos onde arquitetura e o paisagismo estão integrados, co-mo foi
observado no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, que apresenta uma perfeita sintonia entre o projeto
de Reidy e os jardins de Marx. Os jardins do Parque do Flamengo proporcionam a possibilidade de
recreação visual, através da reunião de grupos das nossas mais importantes árvores floríferas e teve a
grande qualidade de utilizar, fixar e acentuar elementos da flora brasileira preservando-os para a satisfação
estética das gerações futuras. Assim, o trabalho de Burle Marx marcado por uma genialidade única é,
portanto, referência no paisagismo mundial.
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS COM DEPRESSÃO
DUARTE, Kaique. Discente do curso de Educação Física – UNILAGO.
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack; PELICER, Flávio Roberto.
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RESUMO
A longevidade e o crescimento da população idosa no Brasil, a atividade física como alternativa para lidar com a
depressão nessa faixa etária. Estudo bibliográfico, com objetivo de conhecer os benefícios que a atividade física pode
oferecer aos idosos com depressão.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física, idosos, depressão.

INTRODUÇÃO
O crescimento da população idosa é notório. Dados do IBGE (2010), apontam que nos últimos 50 anos,
passaram de 3,0 milhões em 1960 para 20,0 milhões em 2010, com estimativa para 2020 de 31,0 milhões
de idosos no país. O crescimento é constatado no Brasil e no mundo, com destaque as diversas patologias
e dificuldades que diminuem a qualidade de vida. Diante dos fatos, estabelecemos como objetivo desse
estudo, conhecer os benefícios que a atividade física pode oferecer aos idosos para prevenção e tratamento
a depressão.

METODOLOGIA
Estudo bibliográfico, utilizando artigos de periódicos e livros nas áreas da psiquiatria, fisioterapia, educação
física e levantamento do IBGE sobre o crescimento da pulação.

DISCUSSÕES
O envelhecimento é um processo progressivo no qual ocorrem mudanças, morfológicas, fisiológicas e
psicológicas. Na primeira é possível afirmar que são características dessa faixa etária, a segunda diz
respeito aos aspectos do corpo físico. A terceira está relacionada as emoções como a ansiedade,
depressão e alterações de humor. As mudanças promovidas pelo envelhecimento também trazem doenças,
dentre as quais destacamos a depressão, comum nessa faixa etária em decorrência da diminuição da
resposta emocional (erosão afetiva), acarretando vários sintomas como a diminuição do sono, perda de
prazer em fazer atividades habituais, ruminações sobre o passado e perda de energia. Para os que já
apresentam a doença, destaca-se a importância de tratamentos eficazes e métodos preventivos, com
destaque as intervenções psicoterapêutica e farmacológica. Outra possibilidade é a prática de atividade
física regular, método eficiente ao tratamento e prevenção do transtorno depressivo, com inúmeros
benefícios evidenciados na literatura, especialmente em indivíduos com quadros depressivos. Esta prática,
produz aumento da taxa do conjunto de hormônios denominado de endorfina, que agem no sistema nervoso
reduzindo stress, transtorno depressivos, melhora da capacidade funcional, equilíbrio, força, coordenação e
velocidade de movimento. Proporciona maior segurança das pessoas idosas, pois, desencadeia a sensação
de vigor que conduz ao bem-estar psicológico. Estes sentimentos se refletem igualmente no aumento dos
estados positivos de humor e diminuição dos níveis de depressão, ansiedade e stress, oportunizando um
bem-estar psicológico. Dentre as atividades, destacam-se a yoga, dança e as atividades aeróbicas, pela
elevada liberação hormonal, a endorfina, substância bioquímica analgésica natural, auxilia no alívio à dor e
regula as emoções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade física associada ou não a outras, apresentam-se como tendência favorável e benéfica a saúde
do idoso, dentre as quais destaca-se a melhora na execução das tarefas do cotidiano e diminuição de
fatores de vulnerabilidade à depressão.
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RESUMO
O presente estudo mostra o quanto a psicologia do esporte no estudo da variável motivação tem grande relevância para
o esporte de alto rendimento, buscando sempre o ápice do atleta e grandes resultados dentro do esporte. A partir dos
resultados obtidos, podemos constatar que a psicologia só tem a agregar ao rendimento do atleta, colocando e
acrescentando ideias que lhe tragam autocontrole, concentração e confiança para seu rendimento. Conclui-se que
nessa revisão, o quanto é importante a compreensão dos fatores motivacionais dos atletas para a prática profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Atleta de Alto Rendimento; Motivação; Psicologia do Esporte.

INTRODUÇÃO
A psicologia do esporte é uma disciplina indispensável para os atletas de alto rendimento, pois ela estuda
métodos para auxilia-lo a lidar com as cobranças inerentes a prática esportiva. Para Vieira et al, (2010,
p.392) “A psicologia do esporte integra a investigação, a consultoria clínica, a educação e atividades
práticas programadas associadas a compreensão, a explicação e a influência de comportamentos de
indivíduos”. A psicologia do esporte visa buscar a melhora dos atletas, onde ela soma para o desempenho,
afinal o atleta de alto rendimento passa por situações adversas a todo momento na sua vida profissional e
na vida particular.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica. As informações
relevantes ao estudo foram obtidas à partir de livros disponíveis na biblioteca da faculdade Unilago e artigos
pesquisados no site de busca Google Acadêmico. As informações de artigos mais recentes foram
analisadas criticamente e apresentadas.

DISCUSSÕES
Este estudo foi desenvolvido com o intuito de mostrar que o psicólogo do esporte, o atleta de alto
rendimento e a motivação estão lado a lado no dia a dia. O profissional habilitado a trabalhar com a
psicologia do esporte deve acompanhar seus atletas e buscar dentro de sua intervenção a compreensão de
comportamentos que possam auxiliar ou que estejam prejudicando o rendimento. As dimensões
motivacionais relacionadas a fatores internos como a motivação a fatores externos, são determinantes para
o direcionamento da intervenção. As dimensões internas dizem respeito a como o próprio atleta se motiva,
como busca seus objetivos e traça suas metas à partir de um direcionamento voltado a performance e
rendimento. A motivação externa, visa resultados, desempenho, bônus em dinheiro, patrocínio e tudo mais.
O foco principal é sempre manter o atleta de alto rendimento sempre bem e motivado de tal forma que
beneficie o seu rendimento na modalidade proposta (SAMULSKI, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a leitura de artigos e livros concluímos que os três temas relacionados neste trabalho andam juntos e
só somam para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar entre uma comissão técnica e os atletas,
que tem por intuito sempre buscar o melhor desempenho de seus atletas.
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A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DA PROPRIOCEPÇÃO NA REABILITAÇÃO DE LESÕES NO
TORNOZELO

GANZELLA, Bruna Ferreira; Discente do curso Educação Física Licenciatura e Bacharel UNILAGO
PINHEIRO, Francisco Pedro; Docente do curso Educação Física Licenciatura e Bacharel –
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi apresentar a importância do treinamento da propriocepção na reabilitação de lesões
no tornozelo. Os autores de forma geral confirmaram que o treinamento proprioceptivo tem objetivo de melhorar a
acuidade proprioceptiva e a resposta muscular antecipatória e reativa, restabelecendo a estabilidade articular dinâmica.
PALAVRAS-CHAVE: PROPRIOCEPÇÃO. TRAUMATISMOS DO TORNOZELO. TERAPIA POR EXERCÍCIOS.

INTRODUÇÃO
O sistema músculo-esquelético engloba ossos, músculos e as articulações. As lesões musculares podem ser causadas
por contusões, estiramentos ou lacerações. A atual classificação separa as lesões entre leve, moderada e grave. Muitos
traumas músculo esquelético são causados por violência e acidentes, principalmente os de trânsito, e resultam em
gastos econômicos, sociais e emocionais. A incapacidade temporária ou permanente pode levar o indivíduo à
diminuição da sua capacidade funcional (ITAMI et al.,2009). Os exercícios isométricos também são indicados durante
essa fase para minimizar ou retardar a atrofia. Os efeitos a longo prazo do treino proprioceptivo são a redução de
instabilidade funcional e risco de lesão e um aumento da estabilidade postural e tônus muscular em desportos e
atividades diárias (LOPES, 2008).

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão da literatura. Para a elaboração desse trabalho, então, foram
pesquisados textos de diversas naturezas, como artigos científicos, dissertações, teses, livros e através do
acervo da faculdade União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em um estudo de (Verghagen et al., 2004), 1.127 jogadores profissionais de vôlei dos sexos masculinos e
femininos de 116 times foram indicados aleatoriamente por time para um grupo de treinamento ou grupo
controle. Ao longo das 36 semanas da temporada de vôlei, os grupos de treinamento participaram de um
programa de treinamento proprioceptivo que consistia em atividades de equilíbrios variadas, algumas sobre
pranchas de equilíbrios. Os grupos controle não receberam nenhum programa de treinamento. Os grupos
fizeram o registro das lesões sofridas durante a temporada. Entre os jogadores que tinham uma história de
entorse lateral do tornozelo antes do início do estudo, aqueles que participaram do programa de treinamento
de equilíbrio, tiveram uma incidência significativamente menor de entorses laterais aguda no tornozelo
durante a temporada do que aqueles do grupo controle.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de reabilitação dessas lesões é de grande importância e as intervenções devem ser bem
elaboradas. Segundo estudos, o tempo esperado para iniciar a reabilitação proprioceptiva varia muito de
lesão para lesão e individuo para individuo. Diversos estudos e autores, identificam a importância
significativa do treinamento da propriocepção não só na reabilitação como também na prevenção de futuras
lesões no tornozelo.
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A IMPORTANCIA DOS CONTEÚDOS DO LAZER INSERIDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA
A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO.
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RESUMO
A história da educação no Brasil foi marcada por fortes influências da igreja católica e da classe dominante. No período
da revolução industrial, o lazer se torna evidente nos grandes centros de trabalho com as reivindicações por direitos
trabalhistas da classe trabalhadora. Com o passar dos tempos, grandes influências sociais e religiosas formaram
conceitos equivocados sobre o lazer, mas sua importância não deixou de ser indiscutivelmente evidente. Estudiosos
defendem a importância de seu aprendizado como objeto e também como veículo de aprendizagem, mas sua utilização
em programas e conteúdos educacionais geram polêmicas, trazendo conceitos compensatórios. A educação pode
desenvolver caminhos gerando atitudes de lazer e uso do tempo livre de maneira prazerosa, aprimorando a prontidão
para aprendizagem, promovendo relações pessoais e sociais de sucesso.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer, educação básica e cultura

INTRODUÇÃO
Considerando a história da educação no Brasil, as influências e a importância do Lazer e seu uso no ensino
básico brasileiro, foi levantada a hipótese de que o Lazer pode contribuir para a formação do educando,
instrumentalizando-o para uma vivência prazerosa e de qualidade na educação. O objetivo deste trabalho
foi investigar essa relação entre Lazer e prazer na educação e sua influência na formação do indivíduo
autônomo

METODOLOGIA
O estudo parte de uma revisão bibliográfica, tendo como base as ideias de Severino (2007), efetuadas a
partir da análise crítica e interpretativa de conteúdos bibliográficos, obtidos através do acervo da UNILAGO,
UNICAMP e sites acadêmicos, tendo como busca as seguintes palavras chave, lazer, educação básica e
cultura.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A teoria utilizada entende educação como um canal possível de mudanças, e insere o Lazer nesse amplo
processo educacional, mostrando a importância do seu entendimento e sua possível utilização no ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Passamos grande parte de nossas vidas dentro da escola e é dentro delas que devemos investir em
motivação, alimentando a esperança por mudanças. Buscar propostas educacionais que devolvam o
encantamento pelo conhecimento, o prazer em aprender e buscar o novo.
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A IMPORTÂNCIA DOS EXERCÍCIOS AERÓBIOS NA TERCEIRA IDADE
ROSA, Luciana de C; discente do curso de educação física - UNILAGO
FELIX, Valter Luiz da Silva; docente do curso de educação física - UNILAGO
RESUMO
A prática regular de exercícios aeróbios é essencial a saúde dos idosos, pois desse modo esse público
minimiza as alterações fisiológicas, morfológicas e funcionais que ocorrem associadas ao envelhecimento.
A ideia deste resumo expandido visa mostra a importância deste tipo de exercícios.
Palavras-chaves: exercício aeróbio, qualidade de vida, terceira idade

INTRODUÇÃO
O sedentarismo, sendo a falta de atividade física associada aos hábitos de vida, tem a tendência a
aumentar por conta das facilidades tecnológicas contemporâneas. A prática do exercício aeróbio na terceira
idade é de extrema importância para reduzir os danos causados pelo tempo como aumento de gordura
corporal, doenças cardiovasculares, perda de tônus e força muscular, perda de equilíbrio. Segundo Fraiman
(1991), o envelhecer é então não somente um “momento” na vida de um indivíduo, mas um “processo”
extremamente complexo que tem implicações tanto para a pessoa que vivencia, como para a sociedade que
o assiste, suporta ou promove especialmente quando os idosos desenvolvem hábito de vida saudável.

METODOLOGIA
Este resumo expandido foi montado através de pesquisa bibliográfica através do acervo da faculdade União
das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO, sites de pesquisas, livros e artigos científicos com os
exercícios aeróbios mostrando como se pode minimizar e retardar os efeitos do envelhecimento a nível
fisiológico, morfológico e funcional.

DISCUSSÕES
Segundo Shephard (2003), o objetivo da prática de exercícios aeróbios na terceira idade é preservar ou
melhorar a autonomia, bem como minimizar ou retardar os efeitos da terceira idade, além de aumentar a
qualidade de vida dos indivíduos. Os benefícios que o exercício físico aeróbio promove na terceira idade:
bem-estar psicológico e físico ,prevenção de doenças cardíacas e vasculares, aumento do HDL (colesterol
“bom”) , diminuição da pressão arterial , redução de gorduras , fortalecimento dos músculos ,aumento
da massa muscular e densidade óssea. Os exercícios aeróbios associados aos treinamentos de força,
flexibilidade e a equilíbrios potencializam em larga escala a qualidade de vida dos idosos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a prática de exercício aeróbio os idosos conseguem reverter ou retardar a perda das funções, torna-se
fisicamente mais ativo e independente. É importante que idosos busquem sempre melhorar aspectos como
a força, flexibilidade equilíbrio a fim de terem condições de realizarem as tarefas do dia a dia e se manterem
saudáveis. Aspectos que bem desenvolvidos tornam os idosos menos vulneráveis a quedas, como fraturas,
lesões articulares como rompimento de ligamentos, tendões, e danos as estruturas musculares como lesões
musculares entre outras situações comuns no envelhecimento como a perda de equilíbrio.
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AS INTERFERENCIAS DOS FATORES GENÉTICOS, PADRÃO ALIMENTAR E ATIVIDADE DE
FÍSCA NA OBESIDADE
PEREIRA, Humberto Luiz Pereira. Discente do curso de Educação Física – Instituição de Ensino
UNILAGO.
BERTOLO, Mayara Bertolo. Docente do curso de Educação Física - Instituição de Ensino
UNILAGO.

RESUMO
As pessoas usam a palavra genética como sendo o maior fator para a obesidade ou até mesmo para justificar,
comparar, tentar explicar sua forma física. No entanto, quais as interferências das características genéticas, genótipo características do gene que não são modificadas naturalmente e fenótipo - características externas que podem ser
modificadas, das dietas, do padrão alimentar e atividade física constante para a perda de peso e qualidade de vida do
individuo. A sociedade como um todo caminha para o sedentarismo, a correria do dia a dia, essa alta da tecnologia que
ajuda nos afazeres, na comunicação, trazendo certo tipo de comodidade, mas que acaba favorecendo o sedentarismo.
Isso traz de certa forma vários tipos de doenças, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade, aumento do
colesterol, infarto do miocárdio. A falta de atividade física constante, alimentação balanceada, sedentarismo, uso
demasiado da tecnologia, são fatores contribuem para a obesidade.
PALAVRAS-CHAVE: Genética, Obesidade, Sedentarismo, Alimentação.

INTRODUÇÃO
Desmistificar o uso errôneo da palavra genética, quando usada como forma de justificativa para a
dificuldade em perder peso. Nesse sentido o objetivo do estudo é evidenciar quais as interferências das
características genéticas, das dietas, do padrão alimentar e atividade física constante para a perda de peso
e qualidade de vida do individuo.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada parte de uma pesquisa bibliográfica, tendo como base as analises criticas,
interpretativas 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 física. Para a realização deste levantamento foram consultados livros, dissertações, teses e
periódicos. Tendo como busca as seguintes palavras-chave: obesidade, genética, hormônios. A importância
da pesquisa bibliográfica neste trabalho consiste em favorecer um maior entendimento entre os temas
estudados, sendo relevante para o problema pesquisado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Segundo (Naves, 2010) uma alimentação de má qualidade, dietas restritas, excesso ou carência de
micronutrientes e até mesmo alterações gastrointestinais, poderá fazer com que o individuo desencadeie
vários sintomas como alergias, ansiedade, depressão, compulsão, enxaquecas, entre outros, causando um
desequilíbrio funcional dos sistemas fisiológicos levando a complicações metabólicas que favorecem o
acúmulo de tecido adiposo causando uma resistência na perda de peso caso esses sistemas funcionais não
voltarem a funcionar de forma organizada. No seu estudo (Naves, 2010) menciona (Pérusse et al., 1999)
onde ele diz que o fator genético corresponde apenas a 25% e que os fatores ambientais correspondem aos
75% sobre o total de tecido adiposo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os riscos e as doenças atreladas a obesidade, verifica-se a importância de uma boa
orientação de parte da população a respeito dos benefícios das atividades física e alimentação saldável e
controlada para minimizar os índices de obesidade, uma vez que as interferências ambientais contribuem
significativamente para o peso corporal quando comparado aos fatores genéticos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA: A ARTE MARCIAL NA ANTIGUIDADE ATÉ A CONTEMPORANEIDADE
LIMA, Luis Carlos. Discente do Curso Educação Física - UNILAGO
BERTOLO, Mayara; MASSON, Leticia. Docentes do Curso de Educação Física - UNILAGO

RESUMO
O objetivo dessa pesquisa é mostrar a importância da arte marcial como sistema de treinamento e prevenção para a
sociedade, educacional e Inclusão, compreendendo assim que pode ser parte da Educação Física (A arte marcial é uma
técnica de luta, codificado e sistematizado). Contudo, não podemos deixar de ressaltarmos a falta de compreensão
como uma filosofia de vida das artes marciais, a exposição e influência da mídia e a não inclusão no mundo acadêmico
como disciplina escolar. Esta pesquisa será foi realizada com base em, vivencias, relatos de mestres e professores de
artes marciais, artigos e livros que auxiliaram no estudo e elaboração dos conteúdos.
PALAVRAS-CHAVE: Artes marciais, treinamento e inclusão.

INTRODUÇÃO
Falamos aqui que a história das artes marciais que é um desafio para muitos historiadores para
documentarem com precisão, devido à falta de documentos e registros, dependendo muitas vezes da
relação de mestres-aluno e da circunstâncias sócio-cultural-política de suas origens e históricas.
Compreender sua evolução de uma arte de guerra da antiguidade, para um desenvolvimento de arte marcial
como esporte na finalidade física, menta e cultural, possibilitando um desenvolvimento de valores humanos
para aos alunos e sociedade. O objetivo dessa pesquisa é mostrar a importância da arte marcial como
sistema de treinamento e prevenção para a sociedade, educacional e Inclusão, compreendendo assim que
pode ser parte da Educação Física.
.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo bibliográfico de âmbito social tendo como base as ideias de Severino (2007), e o
acervo da UNILGO, UNICAMP e sites acadêmicos a partir das palavras chave: artes marciais, treinamento e
inclusão. Baseando-se em autores da educação física, filosofia e antropologia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para entender que a arte marcial pode e dever ser incluída na atividade corriqueiras das escolas e
universidades, como atividade física curricular, podendo colaborar com a sociedade no parâmetro de saúde,
para um melhor desenvolvimento da qualidade de vida, física, mental, cognitivo e na prevenção de
malefícios para o ser humano. História das artes marciais, como surgiu, porque surgiu como a necessidade
de uma arte de guerra. Estamos envolvendo os tipos de artes marciais, a diferença e característica de cada
cultura, para elaboração de estilos de lutas. Além da arte marcial Chinesa, considerado como uns dos
berços das artes, os vários estilos existentes, histórias de suas criações e folclore.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que compreender a evolução da arte marcial de guerra da antiguidade, para um
desenvolvimento de arte marcial como esporte na finalidade física, mental e cultural, se faz necessário para
possibilitar o desenvolvimento de valores humanos representados aos alunos e transferido para a
sociedade. Podendo colaborar no parâmetro de saúde, para um melhor desenvolvimento da qualidade de
vida, física, mental, cognitivo e na prevenção de malefícios para o ser humano. Compreendendo assim, que
a arte marcial pode fazer parte da educação física.
.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA PARA O INDIVÍDUO COM SURDEZ
ASSIS, Rosana Dogani; Discente do curso de Educação Física – UNILAGO
SILVA, Karla Adriana da; Docente do curso de Educação Física - UNILAGO

RESUMO
O presente estudo busca através das aulas de Educação Física, proporcionar a inclusão do indivíduo com surdez, tendo
como base a Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
Através da pesquisa buscamos, metodologias que adaptem as aula de Educação Física Escolar de acordo com as
necessidades do aluno, visando facilitar a compreensão e participação do mesmo durante as atividades desenvolvidas.
O papel do professor em todo esse processo é primordial pois, a educação física quando vivenciada pelo surdo
possibilita trabalhar a sua consciência corporal e desenvolver as suas habilidades motoras. A perda da audição não
pode ser fator preponderante para que esse indivíduo seja excluído ou isento de aprender.
PALAVRAS-CHAVE: Surdez, Educação Física e Inclusão

INTRODUÇÃO
Falar sobre Educação Física adaptada, é falar sobre pessoas com necessidades especiais, porém realidade
e perspectivas diferentes mas na sua essência seres humanos capazes. A surdez é o nome dado à
impossibilidade e a dificuldade de ouvir. Deficiente auditivo é o termo utilizado para indivíduos que
apresentam uma perda sensorial auditiva. O objetivo desse trabalho visa discutir a inclusão de indivíduo
surdo nas aulas de Educação Física, bem como, salientar o papel do professor de Educação Física e sua
formação continuada buscando inovações nesse processo.

METODOLOGIA
O estudo está sendo desenvolvido, através da combinação de revisão bibliográfica e pesquisa de campo,
realizada em escolas da rede Pública Estadual, na cidade de São José do Rio Preto – SP contendo
questões de múltipla escolha.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Durante leituras e vivências, surgiu um grande interesse pelo tema. Á partir de pesquisas, estudos pautados
em obras de autores conhecedores da deficiência auditiva estamos realizando está pesquisa onde o
principal objetivo é ampliar as fontes de conhecimentos e consultas para o assunto tratado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até a presente data os estudos bibliográficos estão comprovando que a prática da Educação Física agrega
benefícios ao indivíduo com surdez porém a pesquisa de campo encontra-se em andamento.

REFERÊNCIAS
CARNEIRO, R.M. O aluno com surdez na perspectiva da educação inclusiva. Fortaleza, 2014
SALLES, A. M. et al. Deficiência auditiva e surdez: Visão clínica e educacional. Seminário apresentado na
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR 2010
GREGUOL M; COSTA R.F. Atividade Física Adaptada: Qualidade de vida para pessoas com
necessidades especiais. São Paulo: Manole, 2013.

ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE NO FUTEBOL, PRESSÕES FAMILIARES E SOCIAIS
MORELLI, Guilherme Antonio; SOUZA, Lucas Hernandes de. Discentes do curso de Educação
Física – Instituição de Ensino União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).
BERTOLLO, Mayara; MASSON, Letícia. Docentes do curso Educação Física - Instituição de
Ensino União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).

RESUMO
Foram analisadas as relações entre esporte e o desenvolvimento de maneira ampla da criança, nas faixas de 5 a 13
anos, buscando salientar a importância de uma orientação profissional adequada na iniciação esportiva. Além disso,
foram estudadas dados que reforçam a ideia de uma relação de pressão psicológica entre a iniciação, os familiares e a
sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Iniciação esportiva; Esporte; Pressão Psicológica.

INTRODUÇÃO
Buscamos evidenciar as ocorrências que contemplam o desporto, desde sua iniciação até o altorendimento, refletimos que as pressões impostas pelos pais aos iniciantes é um fator maléfico, bem como a
busca do resultado, e as lesões por aceleração no processo de aprendizagem.

METODOLOGIA
Foram analisados textos baseados em artigos referenciais de contextos esportivos e psicológicos, utilizando
palavras-chave como “iniciação futebolística”, “especializações precoces”, “pressões psicológicas no
futebol”. A pesquisa envolveu artigos com público-alvo dentro da faixa etária de 5 a 13 anos que praticam
diariamente atividades futebolísticas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os treinamentos sucessivos deixam marcas na infância sendo elas negativas por frustrações ou positivas
por conquistas dentro do contexto , esta se resume em etapas primordiais para o desenvolvimento infantil e
a convivência em sociedade. Prejuízos recorrentes da iniciação esportiva precoce, e dos treinamentos
especializados causam uma defasagem incalculável como, estresse e ansiedade pré – pós á competição,
as desistências do esporte entre outros fatores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consequentemente familiares e profissionais se voltam para busca de resultados e esquecem de que a
ludicidade é uma forma de aprender e solucionar os problemas, os professores são educadores cujo dever
é ensinar valores a seus alunos, porém o educador/técnico deve oportunizar práticas educacionais aos
mesmos mais do que aprender aspectos táticos, técnicos e treinamentos especializados, deverão salientar
a importância da formação de valores e da integração social.
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HIDROGINÁSTICA E SEUS BENEFÍCIOS NA TERCEIRA IDADE
ALEX CALDA, Ananda; POSTIGO SILVA, Mariana. Discente do Curso
UNILAGO

Educação Física -

MASSON, Leticia; Docente do Curso de Educação Física - UNILAGO

RESUMO
A hidroginástica é uma modalidade para qualquer pessoa. Este exercício foi trazido para o Brasil no ano de
1980. É uma ótima modalidade e não tem contra indicação para pessoas de idade avançada. A
hidroginástica não causa impactos fortes, por isso evita lesões na articulação e ligamentos. O objetivo desse
trabalho é destacar os benefícios que a hidroginástica pode proporcionar aos idosos. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, sendo consultados artigos e teses, tendo com base as ideias de
Severino (2007), com um referencial sócio cultural.
PALAVRAS-CHAVE: Terceira idade, hidroginástica, idoso

INTRODUÇÃO
O termo idoso recebe entre nós uma definição na forma da lei: “pessoa com idade igual ou superior a 60
anos”. O processo de envelhecimento não é algo relacionado a doença, acontece ao passar do tempo. Ao
analisarmos o processo de envelhecimento, se fez relevante citarmos que não ocorre isoladamente e nem
subitamente, mas consistem em um acúmulo na interação de processos bio-psico-sócio-culturais ao longo
da vida. A atividade física, ela pode retardar e até mesmo evitar alguns dos declínios relacionados à idade.
Portanto, temos como objetivo destacar os benefícios que a hidroginástica pode proporcionar aos idosos. A
popularidade dos exercícios aquáticos tem aumentado significativamente.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, feita a partir do levantamento de referências teorias já
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e sites acadêmicos
através das palavras chave: terceira idade, hidroginástica e idoso. Tivemos como base da pesquisa, as
ideias de Severino (2007), baseando-se em autores da educação física, filosofia e antropologia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O idoso é considerado toda pessoa com idade igual ou superior sessenta anos. Entre os anos de 1940 e
2006, o número de idosos registrados no Brasil cresceu cerca de 11 vezes, passando de 1,7 milhões para
18,5 milhões. A previsão é que em 2025 esse número esteja na casa de 64 milhões de pessoas. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entende-se por idoso ou pessoa da terceira idade, indivíduos
com mais de 60 anos de idade, instituído pelo estatuto do idoso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática da hidroginástica pelos idosos contribui para uma vida mais saudável, diminuindo os impactos
causados pelo envelhecimento, promovendo bem estar físico, mental e emocional, bem como maior
integração social e consequentemente satisfação pessoal. Esse estudo contribuiu muito para nosso
crescimento profissional, onde vamos zelar mais pela modalidade e pela terceira idade.
.
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INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NO FUTEBOL
BONIL, Guilherme da Rocha; JUNIOR CONCEIÇÃO, Hebert. Discentes do curso Educação Física
– UNILAGO
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack. Docente do curso Educação Física - UNILAGO
RESUMO
O processo de globalização e história do futebol. Surgimento do futebol, a troca de clubes, investimentos, dificuldades
jogadores brasileiros. Pesquisa exploratória com levantamento bibliográfico e entrevista com 01 jogador profissional,
com objetivo de considerar as influências da globalização no futebol e conhecer algumas das diferenças e dificuldades
encontradas pelos jogadores brasileiros em outros países.
.
PALAVRAS-CHAVE: Globalização; Futebol

INTRODUÇÃO
A dinâmica do processo de globalização influenciou a história e constituição do futebol mundial. Destaca-se
o crescimento dos investimentos internacionais e o aumento da oferta e busca por jogadores brasileiros por
outros países. sendo possível constatar que o futebol é impulsionado pela globalização em curso. O objetivo
desse estudo foi considerar as influências da globalização no futebol e conhecer seu surgimento e algumas
das diferenças e dificuldades encontradas pelos jogadores brasileiros em outros países.

METODOLOGIA
Estudo proposto pela disciplina de bases filosóficos aplicada a educação física, como um processo de
reflexão sobre os campos de atuação da educação física. Estudo exploratório utilizando o levantamento
bibliográfico e uma entrevista estruturada com 5 questões abertas, com o propósito de levantar dados
qualitativos. O sujeito foi uma jogar de futebol, sexo masculino, atleta profissional de um time europeu. As
questões foram respondidas via e-mail.

DISCUSSÕES
Globalização caracteriza-se como processo dinâmico com intensificação das relações econômicas,
comerciais e culturais entre países com acentuada inovação tecnológica que gradativamente diminuíram
distâncias e fronteiras. É possível afirmar que teve inicio com o período das grandes navegações
impulsionando o desenvolvimento e descoberta de novas terras, matérias primas, formas de produzir, etc..
Nos séculos XVIII e XIX temos as contribuições da revolução industrial, e, a partir do século XX sua
consolidação com a ampliação de fluxo de capitais e mercadorias na década de 1950. Destaca-se que, a
partir da década de 1970 ocorrem um conjunto de transformações denominada de “Revolução TécnicoCientífica acelerando o processo de globalização em todo mundo. Com o futebol não foi diferente. Sabe-se
que nasceu na China entre 3.000 a 2.500 a.c., com registro da prática pelos japoneses, egípcios, gregos e
romanos. Com a intensificação das relações entre as nações, chegou a Inglaterra no século XX, passando a
ser um jogo oficial, com algumas regras, com objetivo de chutar a bola e coloca-la dentro do gol. NOTTS
COUNTY foi o primeiro time de futebol a ser criado no mundo, em 1862. No Brasil esse esporte foi
introduzido no final do século XIX, por Charles Miller. Os jogadores brasileiros são requisitados por quase
todos os países do mundo, demonstrando a capacidade dos nossos atletas e a facilidade de contato dos
clubes, mediante a intensificação do processo de globalização. Perguntado a um jogador brasileiro que está
em outro país sobre a transferência de jogadores brasileiros para clubes no exterior, destacou que todos os
anos, centenas de milhões de dólares mudam de mãos quando os maiores clubes de futebol do mundo
disputam os serviços dos melhores jogadores, especialmente para disputar a mais importante competição
de clubes, ou seja, “A Liga dos Campeões”, e que houve muitas contratações na pré-temporada europeia,
com desembolso de aproximadamente R$ 16,3 bilhões. Referente as dificuldades, destaca o idioma e a
adaptação aos padrões culturais. Sobre o sistema de treino afirma ter poucas alterações, mas que o futebol
da Europa é mais dinâmico e técnico que o futebol brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se forte investimento de clubes europeus, fato decisivo para consolidação do processo
transnacional proposto pela globalização. Idioma e adaptação cultural foram apontadas como principal
dificuldade.
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O LEVANTAMENTO DE PESO OLIMPICO NO FUTEBOL DE ALTO RENDIMENTO
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RESUMO
O resumo expandido a ser apresentado nos traz a informação de como o desempenho de atletas de futebol de alto
rendimento pode ser potencializado trabalhando suas capacidades físicas provenientes do seu desporto através de
exercícios de levantamento de peso olímpico (LPO). Seja eles o agachamento, arranco, arremesso e outros. Havendo
ajustes específicos, o treinamento par alcança o objetivo de potencializar as qualidades físicas dos atletas futebolísticos,
seja, força, resistência, velocidade, agilidade, equilíbrio e outras destrezas.
PALAVRAS-CHAVE: LEVANTAMENTO DE PESO (LPO), FUTEBOL, ALTO RENDIMENTO

INTRODUÇÃO
Mover-se rápido, ter melhor potência muscular, agilidade, resistência aeróbia e anaeróbia, flexibilidade é o
sonho e o objetivo de qualquer preparador físico e fisiologista do exercício para seu atleta atingir ao máximo
sua performance física aliada a parte psicológica, técnica e tática do futebol. Todas estas qualidades físicas
podem ser potencializadas pelo LPO. COUTINHO (2017) nos passa que o LPO é um exercício onde
explora muita força e potencia dos atletas, conseguimos colocá-los em treinos de qualquer modalidade
esportiva de alta performance.

METODOLOGIA
O resumo expandido foi desenvolvido através de revisão bibliográfica, buscou-se estudos relacionados ao
tema através de buscas no acervo UNILAGO, revistas científicas, artigos e periódicos disponíveis no Google
Acadêmico, sacie-lo afim de analisar e como incluir os exercícios de LPO em uma seção de treinamento
para jogadores de futebol, para assim melhorar suas capacidades físicas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O LPO se resume basicamente em levantar a maior quantidade de peso sobre a cabeça, levando contra
resistência uma barra com anilhas nas extremidades. São dois principais movimentos realizados nos
exercícios de levantamento de peso, que são o arranque e o arremesso, para atletas exercícios que
exploram muito a força potência. No futebol, a força, potência e flexibilidade trabalhadas no LPO são
determinantes nas ações do futebol. Embora essas capacidades se mostram importantes dentro do futebol,
a força explosiva, junto com resistência aeróbia e anaeróbia se sobressaem para a pratica do desporto,
DANTAS (2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O LPO é sim uma grande modalidade para ser aplicada a jogadores de futebol de alto rendimento. Com
esses movimentos aplicados na preparação dos jogadores, podemos ter um grande aumento nas taxas de
força, potencia dos nossos atletas, seja na preparação física básica do treinamento, ou para a manutenção
durante a fase especifica durante as competições.
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O PAPEL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PREVENÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
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RESUMO
Este trabalho se justifica devido a importância da sensibilização do profissional de educação física no que
compete temas psicológicos associados à prática do desenvolvimento corporal e psicológico, ressaltando
práticas de bullying e ou qualquer outra forma ofensiva de subjugar o outro por ocasião de corpo e ou
psicológico. Sendo assim, busca-se o respeito pelas práticas que envolve o cultural, social e sexual, tendo a
Educação Física como um veículo facilitador no processo de identificar ou prevenir possíveis práticas que
resulta o indivíduo no que se refere esta pesquisa. Identificando possíveis tentantes ao ato suicida na
prática e no desenvolvimento da disciplina citada; tendo como base o comportamento nas atividades
propostas pelo profissional especialista.
PALAVRAS CHAVE: Suicídio, educação física e sociedade.

INTRODUÇÃO
O papel do profissional de educação física em suas atividades como prevenção e sensibilização de detectar
um tentante ao ato suicida. Neste sentido, constitui a relevância de uma reflexão destinada aos diferentes
valores atribuídos a esta temática, incluindo individuo, grupo social e sociedade. Este estudo tem como
objetivo identificar e analisar um suposto tentante ao ato suicida através das diferentes etapas do ensino
escolar em que as experiências neste ambiente pode ser fator decisivo no que se refere à vida. Trata-se de
um estudo bibliográfico e de campo, de âmbito social tendo como base de dados o acervo da UNILAGO,
UNICAMP e sites acadêmicos a partir das palavras chave: suicídio, educação física, sociedade.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo bibliográfico e de campo, de âmbito social tendo como base as ideias de Severino
(2007), e o acervo da UNILGO, UNICAMP e sites acadêmicos a partir das palavras chave: suicídio,
educação física e sociedade. Baseando-se em autores da educação física, filosofia e antropologia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A Educação Física cria uma representação de experiências coletivas e individuas no desenvolvimento da
complexidade humana física, emocional e psicológica, perguntando: “Como as práticas pedagógicas desta
disciplina contribuem na produção das formas de se viver, e superar traumas que regressam o sistema
psicológico do individuo, posicionada ou não, nos limites do que entendemos por corpo e pensamento?
Diante desta perspectiva, se faz necessário quebrar barreias dos preconceitos de estereótipos, sexualidade
e de gênero. Centralizando o estudo nas dimensões do corpo, sociedade e saúde emocional. Busca-se
teorizações que vão do determinismo biológico ao construtivismo social e cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Física atua educando para uma forma de conhecer o corpo, contribuindo além da capacidade
motora, uma ação de iniciação esportiva ou o trato com os temas da cultura corporal. Sendo preciso
ultrapassar as barreiras dos preconceitos corporais e psicológicos que levam alunos a serem agressores
contra a minoria destes, frente a uma emergência em discutir-se esta tríade nas aulas de Educação Física,
e como estas relações socioculturais influenciam o desenvolvimento do indivíduo em sua totalidade.
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O TREINAMENTO CONCORRENTE PARA O EMAGRECIMENTO
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RESUMO
A preocupação com a manutenção do peso corporal e com a saúde vem crescendo cada vez mais, fazendo com que as
pessoas busquem por medidas preventivas para manterem uma vida saudável e ao mesmo tempo, melhorarem a
estética corporal. O Treinamento Concorrente (TC) é um método muito utilizado quando o objetivo é reduzir a gordura
corporal. Ele é caracterizado pela junção do treinamento aeróbio e o treino de força. O objetivo deste trabalho foi
apresentar, através de uma revisão narrativa, os benefícios do treinamento concorrente para a saúde e o quanto ele
contribui para o emagrecimento. Concluiu que apesar de haver na literatura estudos controversos, o TC é capaz de
reduzir o peso corporal de indivíduos que utilizam esse método.
PALAVRAS-CHAVE: treinamento concorrente, emagrecimento, treino aeróbio, treinamento resistido.

INTRODUÇÃO
Entre tantos métodos o treinamento concorrente é bastante utilizado atualmente. A combinação do treino
aeróbio com o treino de força na mesma sessão de treinamento traz ótimos resultados quando o objetivo é
o emagrecimento. Ele colabora para queima da gordura corporal, controle da massa muscular e melhora da
capacidade cardiopulmonar (CUNHA et al. 2016). O objetivo deste trabalho é apresentar, através de
pesquisas científicas, os benefícios do treinamento concorrente para a saúde e o quanto ele contribui para o
emagrecimento, mostrando sua eficácia para a queima da gordura corporal e manutenção da massa magra
comparado a outros métodos de treinamento.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica narrativa. As buscas através de artigos
científicos on-line foram conduzidas nas bases de dados do site Google Acadêmico. As informações
relevantes do material bibliográfico obtido foram analisadas e discutidas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O gasto calórico total da atividade ocorre durante o exercício e na recuperação. Quanto maior a intensidade,
maior o gasto calórico durante a recuperação, o que faz com que o metabolismo continue acelerado,
trabalhando para queimar a gordura corporal, proporcionando a perda de peso (PINTO, 2011). O TC por
trabalhar força e resistência em uma mesma sessão de treinamento é uma ótima opção para quem quer
potencializar e atingir ótimos resultados tanto no aumento de força quanto na aptidão cardiorrespiratória,
além de melhorar a composição corporal em pessoas com excesso de peso (URIO, 2015). Por ser um ótimo
método para aumentar o gasto energético tanto durante como após o exercício, o TC vem sendo utilizado
para promover o emagrecimento pois durante a fase de recuperação após o treinamento a taxa metabólica
em repouso permanece elevada caracterizado pelo EPOC (Excess Post-Oxygen Consumption) (PINTO,
2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura indica que o treinamento aeróbio e o treinamento de força na mesma sessão podem inibir sinais
fisiológicos que favoreçam a hipertrofia muscular. Porém o presente estudo buscou analisar a perda de
peso e o aumento do gasto calórico à partir do TC com o aumento do EPOC. Por tanto, a utilização do TC
pode ser eficiente para a diminuição do peso nos indivíduos praticantes desse tipo de treinamento.
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TREINAMENTO FISICO EM MULHERES APÓS O CANCER DE MAMA
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RESUMO
Por meio deste trabalho serão apresentados dados das mais recentes pesquisas cientificas que, não
apenas comprovam a eficiência do treinamento físico, em mulheres após o tratamento de Câncer de Mama,
como também os benefícios físicos, psíquicos e sociais deste tipo de treinamento.
PALAVRAS-CHAVE: CANCER DE MAMA, ATIVIDADE FISICA, TREINAMENTO FISICO

INTRODUÇÃO
Apesar de sua relativa eficiência, os tratamentos para CM causam inúmeros efeitos adversos. Grande parte
das pesquisas aponta para a aplicação do exercício físico não apenas na prevenção do câncer, mas
também durante e após o tratamento, agindo como uma terapia não farmacológica. Segundo Mattos (2000),
exercício físico pode ser definido como sendo uma atividade física, previamente planejada e orientada com
o objetivo de melhorar e manter a saúde.

METODOLOGIA
Para busca e seleção de materiais que respondessem as perguntas desta pesquisa, foram utilizados,
artigos científicos, livros e periódicos, o acervo bibliográfico da União das Faculdades dos Grandes Lagos, e
as principais bases de dados relacionadas à área das ciências da saúde, sendo estas: PubMed, Web of
Science, Science Direct, INCA-RJ, Cancer Helth Center, American Cancer Society, World Cancer Research
Fund International / American Institute for Cancer Research.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No exercício físico em mulheres após o tratamento de Câncer de Mama - CM é preciso ter estruturação do
programa de treinamento, a supervisão e a saúde da mulher de modo geral ser analisada. De acordo com a
ACSM (1998), ao iniciar-se sessões de Treinamento Aeróbio-TA se deve atentar-se frequência
cardíaca(FC), duração e intensidade. O Treinamento Resistido - TR tem sido bem utilizado e tolerado por
pacientes com CM. RAMIREZ et al. (2017) diz que estudos à partir de 2000, vêm demonstrando a eficácia
do TR, até mesmo exercícios de alta intensidade como a canoagem são totalmente seguros, sem o risco
desenvolvimento de linfedema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O treinamento físico deve ser utilizado como uma opção não farmacológica, pois atua diretamente no bem
estar, e na qualidade de vida da paciente. O aumento progressivo de carga, atingindo a falha concêntrica,
usando de intensidade moderada/altas, possibilitam resultados significativos em ganhos de massa e força
muscular. Outro fator importante é a individualidade de cada caso de CM, pois antes da realização dos
programas de exercícios, deve-se buscar o máximo de informações sobre cada paciente, bem como quais
exercícios serão utilizados, respeitando a mobilidade e capacidade de cada mulher, inclusive se essas
desenvolveram ou não linfedema.
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RESUMO
A síntese de aromas alimentícios pode ocorrer por meio da reação entre um ácido carboxílico e álcool para a formação
de éster e água. Tal processo denomina-se reação de esterificação. O éster formado confere o odor característico de
diversos produtos como doces e sucos. Devido ao processo lento, indústrias buscam acelerá-los utilizando
catalisadores químicos e não químicos sem alterar as concentrações de reagentes e produtos. No presente trabalho, a
obtenção de aromas foi estudada, desenvolvida e avaliada. Realizaram-se três experimentos, dois voltados ao aroma
de groselha pela formação do metanoato de etila. Estes não exibiram resultados plausíveis, sendo necessário um
terceiro experimento, obtendo-se o acetato de pentila (aroma de banana). Desta forma, o método e discussão
abordados fazem ênfase ao último experimento.
PALAVRAS-CHAVE: Esterificação; catalisadores; aromas artificiais.

INTRODUÇÃO
A síntese de aromas se dá pela reação de esterificação pela reação entre um álcool reage e ácido
carboxílico produzindo éster e água. É um processo lento, sendo necessária a adição de catalisador. Este
modifica a cinética do processo, fazendo com que a energia de ativação da reação seja menor, não
alterarando as proporções de reagentes e produtos (FOGAÇA, 2018). Existem catalisadores químicos e não
químicos. Na esterificação é utilizado ácido sulfúrico como catalisador químico e, como catalisador não
químico o ultrassom. Na química, o uso deste ficou conhecido como sono-química devido à atividade das
ondas eletromagnéticas (MARTINES; DAVOLOS; JÚNIOR, 1999). O presente trabalho tem por objetivo o
estudo e a realização de uma reação de esterificação com a presença de um catalisador químico e não
químico, a fim de obter o metanoato de etila para reprodução do aroma de groselha.

METODOLOGIA
Foram realizados três experimentos, no primeiro e no segundo, utilizou-se ácido metanóico (fórmico) e
etanol, e no terceiro, ácido acético e álcool amílico. Utilizou-se ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), sulfato
de sódio anidro (Na2SO4), carbonato de sódio a 5% (m/m) (Na2CO3) e uma solução saturada de cloreto de
sódio (NaCl). Cada experimento foi realizado em um balão de fundo chato, imerso em um sonicador por 40
minutos. Após o período reacional, fez-se as devidas lavagens e armazenou o produto final na geladeira por
uma semana para posterior filtração.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi possível observar que no primeiro e segundo experimento foi formado o metanoato de etila e no terceiro
o acetato de pentila devido aos aromas característicos. O Na 2CO3 foi utilizado para corrigir o pH e o Na2SO4
para adsorver água da fase orgânica (produto). Adicionou-se cloreto de sódio na solução para diminuir a
solubilidade do éster da fase aquosa por meio do efeito salting-out.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estudo apresentado, destacou-se a importância da elaboração de pesquisas sobre as reações químicas,
seus componentes e fatores que facilitem seu meio reacional na produção de um alimento. Portanto, toda a
prática foi feita visando como seria o processo de uma indústria em larga escala, como uma forma de
controle de qualidade. Assim, elaborou-se um estudo prático, referente à formação de éster, no qual o
acetato de pentila apresentou aroma e rendimento, ao contrário do metanoato de etila, por não conferir
aroma e rendimento suficiente para continuação do experimento devido à possíveis falhas humanas e/ou
recursos do laboratório.
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ESTERIFICAÇÃO: SÍNTESE DE AROMAS DE FRUTAS
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RESUMO
Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico na área de alimentos, os aromas assumiram a função de melhorar a
qualidade sensorial dos alimentos. Entre os flavorizantes encontram-se ésteres com aromas e sabores agradáveis e,
por isso, são bastante usados em alimentos e bebidas industrializadas. Eles podem ser sintetizados por meio da reação
entre um ânion carboxilato e um haleto de alquila, ou ainda, pela reação de esterificação. Um dos parâmetros que
interferem na reação de esterificação é o tipo de catalisador utilizado: em condições normais de temperatura, na
ausência de catalisador, a reação ocorre lentamente. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi sintetizar o éster com
aroma da banana por meio de uma reação de esterificação, utilizando ultrassom e ácido sulfúrico como catalisadores.
Palavras-chave: Reação de esterificação, catalisador, aromas.

INTRODUÇÃO
Em 1895, Fischer e Speier constataram que era possível a obtenção de ésteres pelo aquecimento de um
ácido carboxílico e um álcool na presença de catalisador ácido (McMurry, 1997). Devido à reversibilidade da
reação, alguns artifícios são necessários para deslocar o equilíbrio para formação dos produtos, entre os
quais a adição de excesso de um dos reagentes, remoção do éster ou da água por destilação a fim de evitar
a hidrólise do éster. Os catalisadores são substâncias que aceleram as reações químicas sem alterar a
composição dos produtos e reagentes presentes. Na maioria das vezes, o catalisador pode ser reutilizado
repetidamente em reações subsequentes. (Guimarães, P.I, 2004). O trabalho teve como objetivo, sintetizar
o aroma de banana pela obtenção do éster acetato de amila através do aquecimento do ácido acético e
álcool amílico, utilizando frequências de ultrassom como catalisador não químico.

METODOLOGIA
Para a obtenção do acetato de amila, adicionou-se álcool amílico, ácido acético e ácido sulfúrico
concentrado, em um balão de fundo chato e sônico por 30 minutos. Após esse período, lavou-se a mistura
reacional com água destilada para obtenção da fase orgânica e aquosa. Descartou-se a fase aquosa.
Lavou-se duas vezes a fase orgânica com carbonato de sódio a 5%, liberando o gás obtido (CO 2). Verificouse o pH da fase aquosa, repetindo o processo de lavagem até atingir pH alcalino na solução aquosa de
carbonato de sódio. Descartou-se novamente a fase aquosa. Transferiu-se a solução orgânica do funil de
separação para um Erlenmeyer e adicionou-se Na(SO4)2, como desidratante, agitando periodicamente
durante 15 min. A mistura manteve-se em repouso na geladeira por uma semana. Após esse período, a
solução foi filtrada em papel qualitativo pregueado para obtenção do produto final .

DISCUSSÕES
A lavagem com a solução de carbonato de sódio a 5% serviu para tornar o meio básico. Como produto final,
o éster obtido foi o acetato de amila. O rendimento da reação foi 112,46%, mais de 100% de um rendimento
adequado. Houve algumas perdas no momento de lavagem e separação das fases, a balança não foi
calibrada antes do início do experimento e foi utilizado como papel filtro o papel qualitativo, porém o correto
a ser utilizado seria o papel quantitativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a preparação e aquecimento de ácido acético com álcool amílico e ácido sulfúrico concentrado,
obteve-se a formação do éster acetato de amila, identificado pelo seu odor característico (banana). De
acordo com os dados obtidos, concluiu-se que o experimento foi afetado pelos erros sistemáticos
operacionais e de instrumentação, modificando o resultado esperado.
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ESTERIFICAÇÃO: SÍNTESE DE AROMA DA MAÇA POR SONICAÇÃO
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Jonatan Nael. Discentes do curso de graduação em Engenharia Química – UNILAGO.
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RESUMO
O interesse em aromas alimentícios vem aumentado progressivamente nos últimos anos. Tendo como foco,
a preparação de ésteres no âmbito industrial, é necessário o desenvolvimento de métodos sintéticos mais
brandos, como a substituição dos ácidos como catalisadores e a diminuição de água para o resfriamento
dos maquinários. Nesse sentido, o ultrassom é uma alternativa promissora, pois permite que a reação
ocorra sem a adição de temperatura e resfriamento. Dentro deste contexto, o presente trabalho teve por
finalidade, a preparação do acetato de etila pela utilização de ultrassom como um catalisador não químico.
O rendimento do produto obtido foi acima do esperado.
Palavras-chave: Éster; Aromas alimentícios, Processo químico, Catalisadores, Ultrassom.

INTRODUÇÃO
Para todo processo químico é de suma importância a busca de alternativas que aprimorem as etapas
industriais, a fim de reduzir a formação de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente (SIMON; LI,
2012). Na indústria alimentícia, utilizam-se ésteres como flavorizantes. Sua produção pode ocorrer via
método tradicional de condensação que consiste na catalise homogênea com um ácido forte ou pela
catálise heterogênea, a qual trabalha com reagentes reaproveitáveis (OLIVEIRA et al; 2013). Como método
catalítico não químico, a utilização do ultrassom pode ocasionar interações de radiação, baseado no
processo de aumentar, criar e implodir cavidades de vapor, denominado cavitação, promovendo um melhor
rendimento (SUSLICK, 1989). O presente trabalho teve por finalidade, preparar acetato de etila com auxílio
do método catalítico não químico e determinar o rendimento da reação.

METODOLOGIA
Para síntese, utilizou-se ácido etanoico, álcool etílico e ácido sulfúrico concentrado como catalisador
químico. A reação se procedeu em ultrassom por 40 minutos. Após a reação, utilizou-se sulfato de sódio
anidro, carbonato de sódio a 5% (m/m) e uma solução saturada cloreto de sódio para devidos tratamentos
de umidade e pH. O produto final foi resfriado por uma semana e filtrado. O rendimento final foi de 132,97%.

DISCUSSÕES
Utilizou-se etanol em excesso a fim de deslocar o equilíbrio da reação no sentido da formação do acetato de
etila (éster) e o não favorecimento da sua hidrólise. O ultrassom possibilitou a redução do uso de água e a
diminuição do tempo reacional. Utilizou-se carbonato de sódio para neutralizar o ácido sulfúrico presente no
meio. Com adição da solução saturada de cloreto de sódio, aumentou-se a força iônica do meio,
aumentando a solubilidade dos constituintes da fase aquosa pelo efeito salting-out. Utilizou-se sulfato de
sódio anidro como agente dessecante para que as moléculas de água sejam removidas da fase orgânica
pelo processo de adsorção. O rendimento do produto acima do esperado implica em inúmeros erros, como
por exemplo, a etapa gravimétrica do produto filtrado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos todo o processo da síntese do aroma de maça. Apesar do rendimento do produto obtido ser
maior do que o esperado, este método pôde gerar bons resultados. Desta forma, alguns ajustes devem ser
realizados a fim de melhorar a quantificação do rendimento.
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ESTUDO DE PROCESSOS FERMENTATIVOS: PRODUÇAO DE CERVEJA ARTESANAL
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RESUMO
O consumo da cerveja artesanal vem crescendo nos últimos anos. A cerveja é uma bebida produzida a partir da
fermentação alcóolica de cereais, sendo a fermentação um processo bioquímico. A cerveja pode ser fabricada em
teores e sabores diferentes adaptando-se ao paladar de cada região e gosto. O objetivo deste trabalho foi produzir uma
cerveja artesanal com reaproveitamento do resíduo malte molhado para a produção de pão.
Palavras Chaves: Fermentação alcoólica; Cerveja Artesanal; Malte pale ale; Malte Pilsen;

INTRODUÇÃO
Fermentação é um processo bioquímico, que ocorre principalmente na ausência de gás oxigênio, e que
utiliza a ação de microrganismos na conversão de moléculas orgânicas complexas em compostos mais
simples, liberando energia. No caso da fermentação alcoólica, ocorre a quebra glicose e formação de etanol
e gás carbônico. Alguns exemplos de produto da fermentação alcoólica são o vinho e a cerveja.

METODOLOGIA
Foi produzida uma cerveja artesanal com malte (caramunic tipo1, pilsen e pale ale na proporção 1:2:3);
lúpulo mouth hood; fermento US-05 e água mineral. O malte moído foi misturado com a água e fervido para
a extração dos açúcares dos grãos, foi filtrado e o líquido já sem sedimentos retornou para o fogo.
Adicionou-se o lúpulo e ferveu-se por uma hora, para retirada de impurezas, odores e sabores indesejáveis.
Por fim, controlou-se a temperatura para a adição do fermento e aguardou-se o tempo de fermentação e
maturação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na produção da cerveja artesanal, foram encontradas algumas dificuldades nas rampas de temperaturas,
atrapalhando a conversão amido – açúcar, ocorrência de desnaturação da levedura por altas temperaturas,
entre outras que podem alterar o resultado final do produto. O domínio da tecnologia cervejeira garante
uniformidade e qualidade na produção, características fundamentais para a conquista do mercado. Após
várias tentativas e diferentes receitas, o experimento resultou em uma cerveja com sabor e aroma doce, cor
e o corpo similares ao de outras cervejas artesanais, segundo Andreoli (2016). A produção da cerveja gera
como resíduo o malte molhado, que pode ser reutilizado na panificação, por exemplo, e a água pode ainda
ser reutilizada na lavagem das garrafas.

CONCLUSÃO
O processo da fermentação foi observado de forma a se entender a importância do controle de parâmetros
como por exemplo a temperatura, higienização, e a água. As avaliações e possíveis consumidores a
respeito do produto final incluíram comentários como cheiro bom, leve aroma de fruta, suave, sem espuma,
enfim, satisfação pelo sabor alcançado.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar a importância de um novo olhar sobre o alimento e o ato de cozinhar. Através
de uma análise sobre o livro ‘’Meditando na Cozinha’’, descobre-se o papel bem maior que a comida desempenha na
vida do ser humano. Unindo ciência e poesia, é trazido também uma pequena análise comparativa do livro ‘’A Fisiologia
do Gosto’’ para uma maior abrangência e entendimento. Cozinhar proporciona sentimentos quase tão particulares
quanto os que se sente ao comer e o papel desse impacto é cada vez maior na atualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Afetividade, Alimentação, Comida, Cozinhar.

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta, após longo estudo, a relação da comida com fatores intrínsecos do ser humano,
focando na afetividade e sentimentos, levando o leitor a uma visão diferente do que se está
acostumado.(HIRSCH,2013)

METODOLOGIA
Em um primeiro momento, serão apresentados textos, crônicas e receitas escolhidas para análise ao longo
do estudo comentado. Em um segundo momento, será discutido a nova visão do alimento e os
ensinamentos passados na obra como um todo. Por fim, um breve resumo de ideias também pautado em “A
Fisiologia do Gosto’’.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Grandes chefs, cozinheiros e entusiastas afirmam a necessidade de enxergar o sentimento dentro do
alimento, como Ana Luiza Trajano afirma, “Desde pequena, escolhi a cozinha para mostrar que gosto de
alguém – noto que um relacionamento acabou quando perco a vontade de cozinhar para aquela pessoa.
Em casa, a cozinha faz parte da rotina dos meus filhos. Priorizo alimentos frescos e saudáveis, mas sem
radicalismos. A refeição tem que ser um momento de prazer ” e também Michael Pollan, ‘’ Comida pode ser
remédio, mas não só para o corpo: também para a alma, para a família e para a comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensando em alimentação na atualidade, é mais comum encontrar banalidade do que atenção, o que deixa
um grande desafio para profissionais da área transmitirem mais do que só saciedade. Incentivar outro olhar
sobre a comida é, portanto, o objetivo principal desta pesquisa.
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RESUMO
O parto e o nascimento são acontecimentos de grandes mudanças físicas e emocional na vida de uma mulher,
contribuindo para a satisfação, realizações e desejos em sua vida. Historicamente o nascimento acontecia por meio das
parteiras em residências, porém a assistência ao parto vem sofrendo modificações, uma delas é a transição do parto
domiciliar para a área hospitalar, oferecendo a mulher mais segurança no intra e pós parto. Entretanto, essas
modificações podem não garantir que a parturiente participe da decisão sobre as condutas a serem realizadas durante o
trabalho de parto, evidenciando a necessidade de movimento em prol do parto humanizado (OLIVEIRA; RODRIGUES;
GUEDES, 2011).
PALAVRAS-CHAVE: parto humanizado, parto normal, trabalho de parto, enfermagem obstétrica.

INTRODUÇÃO
Com aumento crescente das taxas de parto cesariano, o Conselho Federal de Enfermagem apoia os
movimentos em prol do parto humanizado e promove o profissional de enfermagem a agente coloborador
para o retorno do protagonismo da mulher no trabalho de parto (ALMEIDA; GAMA; BAHIANA, 2015).

METODOLOGIA
Desenvolveu-se estudo quantitativo de revisão integrativa da literatura, com busca bibliográfica de
artigos científicos relacionados à proposta de trabalho, além de dados oficiais fornecidos pelo Ministério da
Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no período de coleta de dados, que se deu entre
janeiro a dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Por humanização do parto é possivel interpretar como uma ação que visa o bem-estar das
mulheres atendidas, instituída como um direito em todo o país, sem exceções, pois a humanização da
saúde trata-se de uma política estabelecida pelo Ministério da Saúde com o intuito maior de transformar os
momentos de sofrimento nos hospitais e maternidades em momentos de apoio, atenção, carinho e respeito
(RAMOS et al., 2018).
É preciso esclarecer que a humanização deve ser conduzida de forma que os profissionais compreendam
que estão atendendo uma pessoa e que esta passa por condições de saúde inadequadas ou, no caso da
parturiente, uma pessoa que experimenta dor e sofrimento, medos e inseguranças e, nesse contexto é
muito importante saber que não se trata de um objeto, mas de uma pessoa com uma realidade e uma
história, cada qual com a sua particularidade, mas todos tem o direito de se sentir respeitado e envolvido em
uma situação confortável (AZEVÊDO, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As enfermeiras reconhecem a viabilidade do modelo essenciais para a atenção qualificada à maternidade
devido às barreiras pessoais e institucionais com que se defrontam em seu trabalho, bem como pela
inexistência de protocolos baseados nas melhores práticas para a aplicação de modelo de cuidado
humanizado e centrado na mulher.
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RESUMO
Esta pesquisa faz uma analise dos aspectos clínicos e sociodemográficos de pessoas que realizaram a reconstrução do
trânsito intestinal, atendidas pelo Serviço de Atenção ao Estomizado do Centro Especializado em Reabilitação.
Participaram do estudo 134 pessoas que realizaram a reconstrução do trânsito intestinal, sendo a maioria dos
participantes do sexo masculino e dependentes exclusivamente de serviços do Sistema Único de Saúde.
Palavras-chave: Estomias, Estomas Cirúrgicos, enfermagem, neoplasias.

INTRODUÇÃO
Estomas intestinais tem como objetivo desviar e exteriorizar a luz intestinal para a superfície do abdômen,
como consequência existe a necessidade de uso de uma bolsa coletora de efluente. A presença do estoma
e da bolsa coletora influencia na autoimagem e qualidade de vida da pessoa com estoma.A realização da
reconstrução do trânsito intestinal é entendida como o fim de um ciclo, contribuindo positivamente no
enfrentamento do mesmo. (HUESO - MONTORO et al, 2016). O objetivo desse estudo é analisar os
aspectos clínicos e demográficos das pessoas com estomas que foram submetidas a reconstrução de
trânsito intestinal.

METODOLOGIA
Trate-se de um estudo retrospectivo, descritivo-analítico, de caráter quantitativo, realizado no Serviço de
Atenção ao Estomizado do Centro Especializado em Reabilitação – CER II, na cidade de São José do Rio
Preto. A população do estudo constituiu-se de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que reside
no município sede ou em um dos 30 municípios que compõe a micro região de saúde e ter realizado a
reconstrução do trânsito intestinal no período entre janeiro de 2010 e agosto de 2018. Respeitando a
Resolução CNS 466/12, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos, este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da União das Faculdades dos Grandes Lagos, sob parecer nº 2.831.709. A
coleta de dados ocorreu por meio de revisão dos prontuários sendo realizada pelos próprios pesquisadores
no período de 20 a 30 de agosto de 2018. Após a coleta de dados os mesmos foram compilados em
planilha do Microsoft Excel ® 2013 e submetido à análise descritiva das variáveis.

DISCUSSÃO
Foi possível observar uma concentração maior de pessoas que necessitaram de um estoma entre as que
possuem mais de 40 anos de idade, do sexo masculino e com diagnóstico de neoplasia. Segundo o INCA
(2018), câncer de colo e reto é a terceira maior causa de câncer para população masculina.Parte
considerável da população deste estudo está acima dos 60 anos e a principal causa de realização de
estomas foram neoplasias, que constituem importante agravo crônico não transmissível para esta
população com considerável mortalidade, as diretrizes de rastreamento do câncer de cólon e reto
recomenda a realização de colonoscopia em pessoas sintomáticas em qualquer faixa etária e em toda a
população assintomática com mais de 50 anos. De acordo com Helena et al. (2017) a colonoscopia é
considerada o melhor exame para diagnóstico de alterações da mucosa intestinal, permitindo a identificação
precoce de pólipos e a retirada dos mesmos.

CONSIDERAÇOES FINAIS
Com este estudo foi possível identificar alguns aspectos sociodemográficos e clínicos de pessoas com
estoma submetidas a reconstrução. A caracterização pode auxiliar no planejamento e desenvolvimento de
políticas e ações em saúde voltadas tanto para a prevenção como para assistência, contribuindo para
melhor qualidade de vida das pessoas com estomas provisórios e possibilitando a reconstrução do trânsito
intestinal em tempo oportuno.

REFERÊNCIAS
INCA. Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde. Estimativa 2018: Incidência de Câncer no
Brasil. Acessado em 05 de Março de 2018.
HELENA, Francielle Grivot Santa et al. Atuais diretrizes do rastreamento do câncer colorretal: revisão de
literatura. Revista Associação Medica do Rio Grande do Sul. v. 61, n. 1, p. 76-83, jan-mar de 2017.

O ENFERMEIRO E O TRATAMENTO DE FERIDAS: EM BUSCA DA AUTONOMIA DO
CUIDADO
LEILA, Spessoto – Discente Enfermagem– UNILAGO
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RESUMO
Esta revisão bibliográfica teve como objetivo analisar a produção científica acerca da utilização de produtos no
tratamento de feridas, publicada na REBEN de 1970 a 2003. Os produtos estudados foram Papaína gel, Própolis,
Açúcar, Bota de Ulnna, Carvão ativado, Filme transparente, membrana amniótica, clara de ovo, Colagênase,
Hidrocolóide, Alginato de Cálcio, pomadas antimicrobianas, ácidos graxos essenciais, fibras de viscose e poliéster. Os
resultados encontrados denotam efeitos positivos da utilização dos produtos.
Palavras-chave: Bandagens; Curativos oclusivos; Cuidados de enfermagem.

INTRODUÇÃO
Na história do tratamento de feridas, desde os tempos antigos, observa-se grande preocupação do
homem em manter sua saúde, sua integridade física.Com os avanços tecnológicos, na área do cuidado aos
portadores de feridas, obteve-se uma ascensão quanto aos produtos e métodos utilizados
(PINHEIRO,1998). Embora as pesquisas sobre tratamento de feridas recebam grande destaque nas
publicações de enfermagem, o mesmo não ocorre nas publicações médicas demonstrando que a
responsabilidade do tratamento e prevenção de feridas vem sendo atribuída ao enfermeiro, devendo ele
avaliar a lesão e prescrever o tratamento mais adequado, além de orientar e supervisionar a equipe de
enfermagem na execução do curativo. (PINHEIRO S., 1998; 17(1/3): 25-38);

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória cujas fontes de pesquisas foram os sites dos
Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENS) da Federação brasileira e o site do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN), bem como textos que versem sobre o assunto no intuito de subsidiar teoricamente a
pesquisa (BIANCO 1999). Construção da autonomia do enfermeiro no cotidiano. O período de consulta
aos sites se deu nos meses de janeiro e fevereiro de 2018. O acesso aos sites dos CORENS foi realizado
pelo acesso ao Portal do COFEN, e a partir daí buscaram-se as Legislações sobre o cuidado de feridas em
cada Conselho Regional. (SILVA 2007)

DISCUSSÕES
A pesquisa nos sites dos Conselhos Regionais de Enfermagem em 26 Estados e no Distrito Federal
permitiu a constatação da escassez de legislação acerca da autonomia do enfermeiro no tratamento de
feridas, conforme se observa no Quadro 1. Em 9 deles não foi possível a consulta pela ausência de sites; já
alguns 12 (44,4%) não destacaram em sua página conteúdo sobre a pesquisa em questão; e apenas os
Corens do Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo,
apresentaram temas, que englobam o tratamento de feridas e/ou a autonomia do enfermeiro frente ao
mesmo, nesse caso, a legislação está estabelecida na forma de Pareceres ou Deliberações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos estudos de revisão sistemática da literatura não cabem conclusões, uma vez que o quadro sinóptico
produzido na pesquisa deve ser analisado pelo leitor, o qual elabora as próprias conclusões. Acreditamos
ser oportuno, porém, destacar que do ponto de vista da produção de evidências consistentes, a maioria dos
estudos publicados encontra-se incipiente, pela fragilidade no delineamento das pesquisas.
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RESPOSTA IMUNE E QUIMIOCINAS
MARQUESI, Kaís Fernanda; REIGOTA, Kelei Cristina da Fonseca Ribeiro. Discente da União das
Faculdades dos Grandes Lagos– UNILAGO.
OLIVEIRA-BUENO, Amanda Priscila. Docente dos cursos de graduação em Enfermagem e
Biomedicina – UNILAGO. São José do Rio Preto, SP.

RESUMO
As quimiocinas são citocinas quimiotáticas que atuam no recrutamento de células T, macrófagos e neutrófilos para os
locais de inflamação. Elas se ligam a receptores específicos acoplados à proteína G e localizados na superfície de
leucócitos. Mecanismos celulares vitais são regulados pelas quimiocinas e seus receptores, como desenvolvimento
embrionário, angiogênese e hematopoiese. Elas também participam da resposta imune inata e adaptativa. Embora o
papel das quimiocinas seja de extrema importância, algumas já foram associadas com o desenvolvimento de doenças,
envolvidas em processos patológicos como doenças inflamatórias, autoimunes e câncer. Assim, embora o papel das
quimiocinas seja benéfico ao organismo, elas também podem estar associadas à patogênese de algumas doenças.
PALAVRAS-CHAVE: Imunidade Inata; Imunidade Adaptativa; Quimiocinas; Receptores de Quimiocinas.

INTRODUÇÃO
A resposta imune é dividida em imunidade inata e imunidade adaptativa. As quimiocinas são citocinas
quimiotáticas que atuam no recrutamento de células T, macrófagos e neutrófilos para os locais de
inflamação (DELVES et al., 2013). Elas se ligam a receptores específicos acoplados à proteína G e
localizados na superfície de leucócitos (SALLUSTO et al., 2000; PROUDFOOT, 2002, DELVES et al., 2013).
Determinadas quimiocinas participam da resposta imune inata e adaptativa (SZPAKOWSKA et al., 2012). O
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre resposta imune e quimiocinas.

METODOLOGIA
Foi realizado levantamento bibliográfico de março a agosto de 2018, nas bases de dados PubMed
(Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos), LILACs (Literatura Latino Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde), SCIELO (Biblioteca Científica Eletrônica Virtual) e no google acadêmico.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Determinadas quimiocinas participam da resposta imune inata e adaptativa. Mecanismos celulares vitais
são regulados pelas quimiocinas e seus receptores, como desenvolvimento embrionário, angiogênese e
hematopoiese. Na cicatrização de feridas há o envolvimento das quimiocinas CXCL1, CXCL8 e seu
receptor, CXCR2. CXCL8 pode desempenhar um papel em doenças cardiovasculares. O desenvolvimento
do câncer pode estar associado com condições inflamatórias crônicas. O receptor CXCR4 está expresso
nas células tumorais. CXCL1 está envolvida nos processos de angiogênese, inflamação, tumorigênese e
cicatrização de feridas. Há associação de CCR7 e seus ligantes com metástase linfonodal de carcinoma
gástrico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora mecanismos celulares vitais sejam regulados pelas quimiocinas e seus receptores, já foi relatado o
envolvimento de quimiocinas em processos patológicos como doenças inflamatórias, autoimunes e câncer.
Assim, diante das informações apresentadas no presente trabalho, o papel das quimiocinas é benéfico ao
organismo, mas também pode estar associado à patogênese de algumas doenças.
.

REFERÊNCIAS
DELVES, P.J. et al. Roitt, fundamentos de imunologia. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
SALLUSTO, F.; MACKAY, C.R.; LANZAVECCHIA, A. The role of chemokine receptors in primary,
effector, and memory immune responses. Annu Rev Immunol, v. 18, p. 593-620, 2000.
SZPAKOWSKA, M. et al. Function, diversity and therapeutic potential of the N-terminal domain of
human chemokine receptors. Biochem Pharmacol, v. 84, n. 10, p. 1366-80, Nov. 2012.

TRATAMENTO DO TRANSTORNO BIPOLAR DE HUMOR: REVISÃO DA LITERATURA
SANTOS, Amanda Camila; Discente do curso de Enfermagem – UNILAGO.
BERTOLIN, Daniela Comelis; Docente do curso de Enfermagem – UNILAGO.

RESUMO
Esta pesquisa faz uma revisão da literatura sobre o tratamento do transtorno bipolar de humor, os assuntos discutidos
dentro desta pesquisa foram sobre o tratamento farmacológico da doença, comportamento e a família e os cuidados de
enfermagem.

INTRODUÇÃO
O principal foco do transtorno de humor é o tratamento Essa doença se manifesta precocemente justamente
na fase formativa da vida e se impacta na esfera cognitiva e emocional do desenvolvimento do paciente que
muitas vezes se traduz com dificuldades interpessoais, educacionais e financeiras, que muitas vezes
deixam sequelas ao longo da vida. E por trás do indivíduo a doença também se impacta a sua família e
amigos produzindo um enorme ônus para as pessoas afetadas e para a comunidade como um todo (Souza,
2005).

METODOLOGIA
A metodologia usada nesta pesquisa foi a revisão bibliográfica realizada nas seguintes bases de dados:
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs)
e Scientific Electronic Library Online (Scielo), os descritores usados foram: tratamento, transtorno bipolar e
enfermagem.

DISCUSSÃO
Segundo Fernandes, et al (2016) Em relação ao comportamento do pacientes com transtorno bipolar podese observar variações de paciente para paciente, alguns comportamento mais comuns são: sofrimento,
incapacidade de interação social, irritabilidade.
De acordo com Silva, et al (2016) os cuidados prestados pela equipe de enfermagem com clientes com
esse TAB (transtorno afetivo bipolar), nos episódios de maníacos ou com sintomas de psicose é promover,
restaurar o bem estar físico, psíquico e social para incentivar as capacidades de agregar formas de
funcionamento de permitido para a pessoa. As equipes de enfermagem necessitam possibilitar o
atendimento aos portadores de transtornos mentais de uma maneira integral, colocando em evidencia a
família do cliente para que ele não se sinta fora da conjuntura familiar que foi inserido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O transtorno não se limita a níveis bioquímicos, mais também em níveis psicológicos e sociais, por esta
propenso a ter recaídas, a convivência com esses pacientes fica muito difícil o que causa limitações na vida
cotidiana desses pacientes. Portanto é importante a assistência de enfermagem, para que o paciente possa
ter confiança para seguir com o tratamento terapêutico e individual pra que tenha um resultado mais efetivo.
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VISÃO DO ENFERMEIRO SOB A SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO:
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
OLIVEIRA, Deonice Francisca. Discente do curso de Enfermagem – UNILAGO.
GONSALEZ, Elisângela Gianni. Docente do curso de Enfermagem – UNILAGO.
RESUMO
Esta pesquisa faz uma revisão de literatura referente a visão do Enfermeiro sob a segurança do paciente no centro
cirúrgico contendo os achados mais recentes sobre o assunto, os principais tema abordados nos artigos estudados
foram: a ocorrência de incidentes e eventos adversos no centro cirúrgico, checklist de cirurgia segura e a percepção dos
profissionais da saúde do centro cirúrgico sobre a cultura de segurança do paciente.
Palavra chave: Enfermagem, Segurança, Centro Cirúrgico, Paciente

INTRODUÇÃO
A segurança do paciente dentro do ambiente hospitalar é um assunto que vem levantando grandes
discussões ao redor do mundo, estima-se que 234 milhões de cirurgias extensas aconteça no mundo a
cada ano, ou seja, uma operação para cada 25 pessoas vivas (OMS, 2009).
O trabalho do enfermeiro dentro do Centro Cirúrgico é de suma importância para a equipe e para os
pacientes, uma das principais funções do enfermeiro é comunicar o paciente sobre seu problema de saúde,
explicar a ele a respeito do que será realizado e especialmente como ele poderá participar de sua
recuperação pós- operatória, sempre falando em linguagem clara e considerando sua cultura e
conhecimentos (SANTOS; KENCKMEIER; BENEDT; 2011). O objetivo desse trabalho é analisar os
achados científicos atuais a cerca da atuação do enfermeiro sob a segurança do paciente no centro
cirúrgico.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada no presente estudo foi a revisão bibliográfica de caráter retrospectivo que
proporciona uma analise da literatura, realizada nas bases de dados Scielo, Lilacs e BVS, os descritores
usados para as buscas foram enfermagem, segurança, centro cirúrgico e paciente.

DISCUSSÃO
Todos os artigos encontrados apresentam particularidades, mas, a segurança do paciente no centro
cirúrgico apareceu como foco principal em todos eles, as dificuldades nas questões de cirurgias seguras são
notadas no mundo todo. De acordo com a OMS (2009) os fatores que contribuem mais comumente para
essa questão são baixa infraestrutura, escassez de suprimentos e equipamentos, falha na administração
das instituições, alto índice de infecções, entre outros, isto mostra que a segurança cirúrgica é um problema
global de saúde publica. Segundo Nascimento e Draganov (2015) A segurança do paciente no ambiente
hospitalar é um pilar fundamental para enfermagem, temos como princípios o ato de não causar danos à
vida do paciente, e seu bem estar biopsicossocial é um fator que a equipe de enfermagem deve estar
atenta.

CONSIDERAÇOÕES FINAIS
A analise dos artigos evidenciou que a segurança do paciente no centro cirúrgico é um tema muito
discutido, com esta pesquisa foi possível ter uma compreensão melhor sobre os profissionais da saúde e a
cultura de segurança do paciente no centro cirúrgico. A segurança do paciente sempre foi e sempre será
uma responsabilidade do enfermeiro, por este motivo é necessário que além de conhecimento cientificoteórico os enfermeiros desenvolvam um olhar critico para poder orientar sua equipe e realizar um cuidado
seguro e humanizado.
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ESTUDO PRÁTICO SOBRE A TÉCNICA ADOBE PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS
SOUSA, Bruno Henrique Alves de; GUEDES, Edson Bezerra; MENEZES, Eloani Lima;
ZERUNIAN, Rafael Humberto Machado. Discentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária
– União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).
OLIVEIRA, Laurence Damasceno de; BUENO, Aline Chitero. Docentes do curso de Engenharia
Ambiental e Sanitária – União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).

RESUMO
O tijolo Adobe tem características sustentáveis e restrições quanto à sua utilização em construções, no que se refere à
absorção de umidade. Amostras com variação de fibras foram testadas quanto à resistência. A amostra com palha se
aproximou da resistência ideal, destacando-se também o algodão. As demais amostras demostraram resistência similar
aos tijolos convencionais comercializados testados. São necessárias melhorias na técnica.
PALAVRAS-CHAVE: Tijolo Adobe. Tijolo sustentável. Resistência de materiais.

INTRODUÇÃO
O tijolo Adobe é resultado da agregação de areia, argila e água, com adição de fibras naturais,
como palha, estercos e outros (MOTTA, 2014). Por sua característica artesanal, esta técnica foi considerada
inadequada para construções, ficando restrita à alvenaria de vedação. A preocupação com as questões
ambientais permitiu que essa técnica voltasse a fazer parte das discussões acadêmicas.
Das características sustentáveis do tijolo Adobe estão: baixa demanda energética em sua produção;
aproveitamento de resíduos da construção; redução dos custos com a logística dos materiais; conforto
térmico satisfatório; e isolamento acústico (VENDRAMI, 2015).
Por outro lado, deve-se evitar que o material absorva água excessiva e amoleça, sendo essa a
restrição do uso do tijolo Adobe em edificações. Outro possível limitante é a fabricação artesanal, por falhas
humanas ou diferença de qualidade do solo extraído e falta de padronização (VENDRAMNI, 2015).
Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a resistência e viabilidade técnica de
tijolos adobe com variação do tipo de fibra utilizada.

METODOLOGIA
Foram testadas diferentes descrições tradicionais de confecção de tijolos Adobe. Todos os modelos
desenvolvidos possuem em comum água, terra vermelha, areia grossa e uma fibra (esterco, palha ou
algodão). Após 7 dias de secagem, as amostras foram testadas no laboratório de Resistência dos Materiais
da UNILAGO, através de ensaio de compressão, para verificação de carga de ruptura do material. Também
foram testadas amostras de tijolo pó de mico e tijolo cozido do tipo oito furos.

DISCUSSÕES
A NBR 7171/92 estabelece resistência mínima de 1 MPa para blocos de vedação. Verificou-se
amostras de pó de mico (0,5 Mpa) e de oito furos (0,4 MPa), que não atingiram a resistência ideal, estando
as amostras de tijolo adobe em padrões iguais (Esterco 2 e Algodão 2 – 0,4 MPa; Esterco 1 – 0,5 MPa) ou
superiores (Algodão 1 e Palha 2 – 0,7 MPa) aos tijolos convencionais comercializados. A amostra Palha 1
apresentou tensão de ruptura de 0,9 (Mpa), estando a mais próxima do ideal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que há necessidade de aprimoramento no processo de fabricação do tijolo Adobe, mas
que a resistência das amostras não é inferior aos tijolos convencionais comercializados, destacando-se
pelas vantagens ecológicas. Como qualquer outro material, o tijolo Adobe deve ser utilizado considerandose especificações.
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CACHORROS QUENTES COMERCIALIZADOS EM
‘’TRAILERS’’ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIO PRETO, SP
FRESNEDA, Bruna Toledo; BIANCHI, Jasmine de Carvalho; INOCÊNCIO, Luiz Roberto,
PEREIRA Weslley, Discentes do curso de Engenharia de Alimentos (UNILAGO).
ALMEIDA, Crislene Barbosa Docente do curso de Engenharia de Alimentos (UNILAGO).
RESUMO
Para verificar a condição microbiológica dos cachorros-quentes, realizou-se a contagem de bactérias aeróbias
mesófilas, coliformes totais e coliformes termotolerantes. Os cachorros-quentes foram adquiridos em quatro trailers da
cidade de S.J. R Preto, SP, e imediatamente levados ao laboratório de microbiologia da Faculdade Unilago. Mediante as
informações obtidas a partir da análise, foi possível concluir, que todos estavam inaptos para o consumo demonstrando
ausência das Boas Práticas de fabricação (BPF) no preparo dos alimentos.
PALAVRAS-CHAVE: cachorro-quente, boas práticas de fabricação, análise microbiológica, conservação de alimentos.

INTRODUÇÃO
O padrão de consumo alimentar da população de diversos países vem sofrendo importantes mudanças ao
longo dos anos. Entre os locais de aquisição de alimentos, destacam-se as redes de ‘’fast foods’’ e
restaurantes, que crescem e incrementam seu cardápio. Geralmente, os alimentos vendidos por ambulantes
são produtos prontos para o consumo ou preparados no próprio local de comercialização que está situado
em regiões de grande afluência de pessoas (GARCIA-CRUZ, HOFFMAN, BUENO, 2000). Os microorganismos indicadores são mais comumente utilizados para avaliar a segurança e a higiene alimentar. Esta
pesquisa teve como objetivo a avaliação microbiológica de cachorros quentes comercializados em trailers
na cidade de São José do Rio Preto, SP.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado com quatro amostras de cachorros-quentes coletadas em “trailers” da cidade de São
José do Rio Preto. Cada amostra era constituída basicamente de pão, salsicha, carne moída, batata palha,
ketchup e maionese. Um dos objetivos deste trabalho era simular uma compra “delivery”, em que o alimento
é adquirido nos estabelecimentos, porém o consumo não é realizado no local. Todas as amostras foram
adquiridas na embalagem habitual que disponibilizam para os consumidores. As amostras foram
encaminhadas rapidamente até o Laboratório de Microbiologia, da UNILAGO- União das Faculdades dos
Grandes Lagos onde realizou-se a diluição seriada e foram analisadas as bactérias aeróbias mesófilas,
coliformes totais e termotolerantes e isolado o microrganismo indicador Escherichia coli.

DISCUSSÕES
Todas as amostras apresentaram bactérias aeróbias mesófilas em quantidade incontável, bem como houve
a presença de coliformes fecais em todas as analisadas. Não existe, na legislação brasileira, um limite
definido sobre o número aceitável de bactérias aeróbias mesófilas, mas uma população elevada desses
micro-organismos pode sugerir contaminação da matéria prima, condições inadequadas de limpeza e
sanitização, assim como erros no transporte e armazenamento. Os coliformes termotolerantes não são
necessariamente patogênicos, mas indicam, satisfatoriamente, contaminação por micro-organismos que
podem causar doenças, já que ambos são veiculados ao trato intestinal e nas fezes de animais de sangue
quente. Devido aos resultados positivos, sugere-se que houve uma contaminação pelo manipulador e/ou
falta de higienização do local e dos instrumentos utilizados. A E. coli foi isolada com o uso do meio de
cultura seletivo EMB (Eosina Azul de Metileno) onde as placas positivas apresentaram coloração verde
brilhante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alimentos estudados estavam inaptos ao consumo, pois havia a presença do micro-organismo indicador
E. coli comprovando que este alimento fora produzido sem Boas Práticas de Fabricação (BPF) e pode,
portanto, ser transportador de micro-organismos patogênicos. O desenvolvimento comercial no ramo da
alimentação deve ser acompanhado por um controle de qualidade mais efetivo com a finalidade de
proporcionar segurança aos produtos alimentícios comercializados em vias públicas. Faz-se necessárias
fiscalizações frequentes, bem como treinamento com a realização de cursos, para que os vendedores
saibam como eliminar as contaminações microbianas e suas consequentes DTA’s (Doenças Transmitidas
por Alimentos).
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ACEITAÇÃO E PREFERÊNCIA DE IOGURTE TRADICIONAL E IOGURTE SEM
LACTOSE
PASCHOAL, Juliane Ferreira - Discente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
DAMY-BENEDETTI, Patrícia de Carvalho - Docente do Curso de Engenharia de AlimentosUNILAGO
RESUMO
O mercado dos produtos com baixo teor de lactose ainda é pouco explorado no Brasil, porém 58 milhões de pessoas
sofrem de má absorção ou intolerância à lactose. Pessoas que não tem intolerância à lactose, mas sentem-se
indispostas ao consumir leite e derivados, poderão fazer isso sem qualquer mal estar, já que produtos zero lactose são
digeridos mais facilmente pelo organismo. O objetivo deste estudo foi verificar a aceitação em relação aos atributos
sabor, cor e textura de iogurte zero lactose e iogurte tradicional sabor morango de marcas comerciais, para as pessoas
sem intolerância a lactose. A avaliação realizada no laboratório de análise sensorial da Unilago teve as seguintes
atribuições sensoriais: sabor/gosto, cor e textura, frequência de consumo de iogurtes com zero teor de lactose e
preferência entre as amostras. O Índice de Aceitabilidade verificado para o iogurte tradicional e iogurte sem lactose foi
significativo e com uma excelente aceitabilidade, variando entre 82,2% a 88,8%, em cada atributo avaliado. Com
relação à preferencia entre as amostras, 56% optaram pelo iogurte tradicional e 44% pelo iogurte zero lactose.
Verificou-se que não ocorreram diferenças significativas entre as amostras em relação aos atributos sabor, cor e textura,
indicando estatisticamente que os provadores gostaram igualmente das duas amostras.
PALAVRAS-CHAVE: Iogurte sem lactose; Análise sensorial; Aceitação; Preferência .

INTRODUÇÃO
A produção do iogurte é um mercado que cresce significativamente. Esse aumento vem com duas
consequências: primeiro o aumento do consumo dos produtos existentes, produtos tradicionais (iogurte com
frutas e iogurte líquidos); e segundo, o mercado tem que se manter na curva de crescimento, ou seja,
buscando sempre diversificar produtos (LONGO, 2006). O presente trabalho tem como objetivo, verificar a
aceitação em relação aos atributos sabor, cor e textura de iogurte zero lactose e iogurte tradicional sabor
morango de marcas comerciais, para pessoas sem intolerância a lactose, verificando também a preferência
entre eles.

METODOLOGIA
A avaliação teve as seguintes atribuições sensoriais: sabor/gosto, cor e textura, além de avaliar a frequência
de consumo de iogurtes com zero teor de lactose e demostrar sua preferência perante as amostras
propostas. O teste de aceitação geral foi aplicado para 50 provadores não treinados, em cabines individuais,
no laboratório de Análise Sensorial da Faculdade, União dos Grandes Lagos- UNILAGO, em São José do
Rio Preto- SP. A análise sensorial foi feita com iogurte tradicional e o iogurte sem lactose da marca Nestlé,
utilizando uma escala hedônica de 9 pontos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Houve a participação de 50 provadores que responderam corretamente as solicitações da ficha de análise
sensorial. Com relação à preferencia entre as amostras 56% optaram pelo iogurte com lactose e 44% pelo
iogurte zero lactose. Através da análise dos resultados do teste de aceitação, verificou-se que não
ocorreram diferenças significativas entre as amostras em relação aos atributos sabor, cor e textura,
indicando estatisticamente que os provadores gostaram igualmente das duas amostras. O Índice de
Aceitabilidade (IA) verificado para o iogurte tradicional e iogurte sem lactose foi significativo e com uma
excelente aceitabilidade, variando entre 82,2% a 88,8%, em cada atributo avaliado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com relação à preferência entre as amostras, 56% optaram pelo iogurte tradicional (com lactose) e 44%
pelo iogurte zero lactose O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para o iogurte tradicional e iogurte sem
lactose foi significativo, com uma excelente aceitabilidade, variando entre 82,2% a 88,8%, em cada atributo
avaliado.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DE EXTRATOS AQUOSOS DE MARACUJÁ SOBRE O
DESENVOLVIMENTO BACTERIANO
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RESUMO
Em virtude do potencial das diferentes partes de frutos, que comumente são descartados na indústria alimentícia, este
trabalho tem como objetivo a avaliação do efeito in vitro de extratos aquosos de semente, polpa e casca de Maracujá
sobre o desenvolvimento das bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Os resultados revelaram que os
extratos aquosos empregados não foram capazes de controlar o desenvolvimento das cepas bacterianas testadas.

PALAVRAS-CHAVE: Maracujá. Composto natural. Antimicrobiano.

INTRODUÇÃO
Consumidores têm exigido uma progressiva retirada de aditivos químicos na produção de alimentos. Assim,
surge uma nova perspectiva de conservação de alimentos utilizando antimicrobianos naturais em
sinergismo de vários elementos. Dentre as diferentes substâncias que podem ser empregadas para o
controle do desenvolvimento microbiano em alimentos, diversas fontes são oriundas de frutas devido à
elevada concentração de compostos fenólicos nestes produtos. Assim, este trabalho teve como objetivo
avaliar o efeito de extratos aquosos de partes de Maracujá sobre o desenvolvimento bacteriano.

METODOLOGIA
Realizou-se a separação da casca, semente e polpa de Maracuja e, em seguida, 10 gramas de cada parte
da fruta foram adicionados, separadamente a frascos contendo 90 mL de água destilada estéril. As misturas
foram mantidas sob fervura durante 30 min. Em seguida, alíquotas (40 µL) dos extratos aquosos obtidos
foram inseridas em discos de papel filtro estéreis previamente colocados em placas de Petri contendo Ágar
Müeller-Hinton inoculado por superfície com a cepa bacteriana teste (E. coli ou S. aureus) na contagem de
104 UFC/mL. As placas de Petri foram, então, incubadas a 35°C por 24 h. Os resultados foram avaliados por
mensuração com paquímetro.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os resultados obtidos evidenciaram que os extratos de maracujá favoreceram o desenvolvimento de ambas
as espécies microbianas, ao invés de provocar a inibição das espécies. Isto ocorreu, em particular, com o
extrato da semente, em que foi verificado o sinergismo com o desenvolvimento microbiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os extratos aquosos empregados atuaram em sinergismo ao desenvolvimento de ambas as espécies
bacterianas submetidas ao estudo.
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RESUMO
Em virtude do uso de grandes quantidades abóbora na indústria alimentícia, gerando resíduos que podem
ser reaproveitáveis, este trabalho teve como objetivo de realizar a secagem da semente de abóbora e
avaliar o potencial in vitro de seus extratos aquosos sobre o desenvolvimento bacteriano. A secagem das
sementes foi bem sucedida e capaz de propiciar material adequado para o estudo antimicrobiano. Os
resultados da análise microbiológica evidenciaram que o extrato aquoso empregado favoreceu o
desenvolvimento bacteriano.
PALAVRAS-CHAVE: Abóbora. Extrato. Antimicrobiano.

INTRODUÇÃO
O intuito de diminuir perdas de partes de alimentos, como sementes e cascas, faz com que elas se tornem
fontes alternativas de nutrientes para a alimentação humana. Na busca por alimentos seguros, com
menores teores de aditivos, principalmente os de conservantes, a indústria tem buscado compostos naturais
que possuem efeito biológico principalmente sobre bactérias deteriorantes e patogênicas (MORENO;
LERAYER; LETIÃO, 1999). Assim, este trabalho teve como objetivo estudar a secagem de sementes de
abóbora e seu efeito sobre o desenvolvimento microbiano.

METODOLOGIA
A secagem da semente foi efetuada em estufa a 105º C até obtenção de peso constante. A curva de
secagem foi obtida com o uso do software Scidavis 1.23. Os extratos aquosos foram obtidos após inserção
de 10 gramas de sementes secas de abóbora em Erlenmeyers contendo 90 mL de água destilada estéril,
que fora submetida à fervura por 30 minutos e, então, o filtrado foi coletado. A avaliação do efeito in vitro
dos extratos aquosos de semente de abóbora foi efetuada pela técnica de difusão em ágar por disco. Em
placas de Petri contendo Ágar Muller- Hinton foram realizadas semeaduras por superfície com as culturas
Staphylococcus aureus e Escherichia coli na contagem 104 UFC/mL. Em seguida, sobre o meio de cultura
inoculado foram inseridos discos de papel filtro estéreis de 6 mm de diâmetro, aos quais foram
acrescentados 40 µL de extrato aquoso. Em seguida, as placas de Petri foram incubadas a 35°C por 24
horas e o resultado avaliado por meio da formação de halos (FAZIO; GONÇALVES; HOFFMANN, 2009).

DISCUSSÕES
A curva de secagem evidenciou que após 80 minutos a massa das sementes de abóbora já havia se
tornado constante e que o teor de umidade no produto era de cerca de 60g/100g de água. A avaliação in
vitro evidenciou que ambas as cepas bacterianas tiveram seu desenvolvimento favorecido pela adição de
extrato aquoso de semente de abóbora ao meio de cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A secagem das sementes foi bem sucedida e capaz de propiciar material adequado para o estudo
antimicrobiano. Os dados da análise microbiológica evidenciaram que o extrato aquoso das sementes de
abóbora favoreceu o desenvolvimento bacteriano, ao invés de propiciar a inibição.
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RESUMO
Estudo feito sobre uso de plantas e frutos para inibição de bactérias vem sendo efetuados há algum tempo. Em virtude
do potencial das diferentes partes de frutos para a indústria alimentícia, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito
in vitro de extratos aquosos de semente, polpa e casca de Mamão Papaia sobre o desenvolvimento das bactérias
Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Os resultados obtidos evidenciaram que os extratos de Mamão

Papaia favoreceram o desenvolvimento de ambas as espécies microbianas, ao invés de provocar a inibição
das espécies.
PALAVRAS-CHAVE: Mamão. Antimicrobiano. Composto natural. Frutas.

INTRODUÇÃO
Consumidores têm exigido uma progressiva retirada de aditivos químicos dos alimentos. Assim, surge uma
nova perspectiva de conservação desses produtos que prima pelo uso de antimicrobianos naturais. Já é
sabido que uma ampla gama de compostos naturais derivados de especiarias e frutas exercem efeitos
biológicos, o que permite investigações visando seu uso no controle do desenvolvimento microbiano em
alimentos. Ademais, sabe-se que diversas espécies microbianas estão mais resistentes a antibióticos. Por
conseguinte, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito in vitro de extratos aquosos de partes isoladas de
frutas, por exemplo, a caspa, polpa e semente do Mamão Papaia, sobre o desenvolvimento bacteriano.

METODOLOGIA
Realizou-se a separação da casca, semente e polpa de Mamão Papaia e, em seguida, 10 gramas de cada
parte da fruta foram adicionados, separadamente a frascos contendo 90 mL de água destilada estéril. As
misturas foram mantidas sob fervura durante 30 min. Em seguida, alíquotas (40 µL) dos extratos aquosos
obtidos foram inseridas em discos de papel filtro estéreis previamente colocados em placas de Petri
contendo Ágar Müeller-Hinton inoculado por superfície com a cepa bacteriana teste (E. coli ou S. aureus) na
contagem de 104 UFC/mL. As placas de Petri foram, então, incubadas a 35°C por 24 h. Os resultados foram
avaliados por mensuração com paquímetro.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os resultados obtidos evidenciaram que os extratos de Mamão Papaia favoreceram o desenvolvimento de
ambas as espécies microbianas, ao invés de provocar a inibição das espécies. Isto ocorreu, em particular,
com extrato de polpa e semente de Mamão Papaia sobre Staphylococcus aureus. No caso da Escherichia
coli o favorecimento do desenvolvimento se deu em maior escala a casca e a semente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos indicaram que os extratos aquosos empregados atuaram em sinergismo ao
desenvolvimento de ambas as espécies bacterianas submetidas ao estudo em particular, o extrato de polpa
e semente de Mamão Papaia sobre Staphylococcus aureus
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo a caracterização das polpas, cascas e sementes de maracujá amarelo (Passiflora
edulis f. flavicarpa) e mamão formosa (Carica papaya). No maracujá, as sementes se destacaram com elevadas
quantidades de lipídios, proteínas e cinzas. No mamão, as sementes apresentaram quantidades mais significativas de
lipídios e proteínas, e a casca se sobressaiu com quantidade de cinzas (12,41%). Por fim, conclui-se que todas as
partes de ambos os frutos são ricas em macronutrientes, porém destacam-se as sementes com elevadas quantidades
de lipídios e proteínas, podendo ser utilizadas como matéria-prima para desenvolvimento de novos produtos, evitando
assim o desperdício e o impacto ambiental causado com o descarte inadequado.
PALAVRAS-CHAVE: Maracujá, Mamão, Composição centesimal.

INTRODUÇÃO
A produção de frutas no Brasil possui uma grande importância econômica para o agronegócio. Porém,
juntamente com o crescimento dessa atividade, ocorre um aumento significativo da produção de resíduos.
Esses resíduos concentram-se basicamente em cascas e sementes de diferentes formas e tamanhos que
normalmente são descartados e/ou utilizados como ração animal. Os resíduos constituem-se de 65-70% do
peso total dos frutos, com algumas variações conforme a espécie (MEDINA et al., 1980). O objetivo deste
trabalho foi caracterizar a polpa, cascas e sementes de maracujá amarelo e mamão formosa.

METODOLOGIA
As frutas foram adquiridas no comércio de São José do Rio Preto-SP. Foram lavadas, secas e as partes
(polpa, cascas e sementes) separadas manualmente. A análise de umidade foi realizada por secagem em
estufa a 105°C até a obtenção de peso constante; os lipídios foram analisados por extração com éter de
petróleo, e as cinzas foram calcinadas a 550°C em mufla. Todas estas análises foram realizadas de acordo
com o método AOCS (2009). As proteínas foram obtidas por micro Kjeldahl de acordo com o método AOAC
(2005).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
De acordo com resultados apresentados observou-se que as sementes de maracujá apresentaram a maior
quantidade de macronutrientes, como lipídios (15,76%) e proteínas (12,27%), quando comparada com a
polpa e casca. Da mesma maneira, as sementes de mamão se destacaram com 18,05% de lipídios e
21,97% de proteínas. As elevadas quantidades de lipídios e proteínas indicam que essas sementes são
boas fontes de óleos e de alta fração protéica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a composição centesimal foi possível verificar que os frutos possuem quantidades importantes de
nutrientes necessários para uma dieta humana, principalmente nas sementes. As sementes de mamão
apresentaram maiores quantidades de lipídios (18,05%) e proteínas (21,97%) do que as de maracujá. Por
fim, conclui-se que, embora nem todas as partes possuam quantidades significativas de alguns nutrientes, é
possível a utilização dos subprodutos do maracujá e do mamão para consumo, evitando assim o
desperdício e o impacto ambiental causado com o descarte inadequado.
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RESUMO
O consumo de óleos vegetais representa para o organismo humano a fonte de energia mais concentrada existente nos
alimentos. Porém, devido sua composição os lipídios podem sofrer transformações químicas, que afetam sua qualidade
organoléptica durante o processamento ou armazenamento. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de
óleos vegetais submetidos à estocagem acelerada em estufa a 60°C/6 dias. Quanto ao índice de peróxidos,
inicialmente, os óleos de girassol (16,67 meq/kg) e amendoim (17,10 meq/kg) apresentaram maiores valores, porém em
6 dias, o óleo de arroz (29,18 meq/kg) se sobressaiu. Em relação ao teor de ácidos graxos livres, os resultados não
apresentaram diferença significativa. A reação de kreis confirmou a degradação oxidativa dos óleos em relação ao
tempo de estocagem. Por fim, foi possível confirmar que os óleos vegetais se degradam com a temperatura e tempo de
estocagem, principalmente, quando são prensados a frio e não possuem adição de antioxidantes.
PALAVRAS-CHAVE: óleos vegetais, estabilidade oxidativa, estocagem, análises físico-químicas.

INTRODUÇÃO
O consumo de óleos vegetais é indispensável, pois constituem uma das mais importantes fontes de energia
e auxiliam no equilíbrio fisiológico do corpo, por fornecerem vitaminas e ácidos graxos essenciais
(FUENTES, 2011). Do ponto de vista tecnológico, os óleos vegetais implicam em alguns cuidados, pois os
ácidos graxos poli-insaturados são altamente susceptíveis a degradação oxidativa (TOLENTINO, 2007). Por
essas razões, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do aquecimento a 60°C/6 dias nos óleos
vegetais de soja, girassol, amendoim e arroz.

METODOLOGIA
Aproximadamente 80 g dos óleos vegetais foram colocados em vidro âmbar e submetidos ao processo de
estocagem acelerada em estufa a 60°C. Amostras foram coletadas em 0, 3 e 6 dias de estocagem e
analisadas quanto aos índices de peróxidos e ácidos graxos livres, além de testes rápidos (Reação de Kreis
e monitor de gordura 3M) seguindo os métodos oficiais da AOCS (2009).

DISCUSSÕES
No decorrer dos dias de aquecimento houve um aumento nos índices de peróxidos (IP) de todos os óleos,
embora o óleo de soja não tenha apresentado diferença significativa. Em 6 dias, o óleo de arroz apresentou
maior valor, 29,18 meq/kg. Quanto aos ácidos graxos livres (AGL), não houve diferença significativa entre
os óleos e o tempo de aquecimento. Todos os óleos apresentaram valores baixos, porém, o óleo de arroz
atingiu o maior valor, 0,99%, em 6 dias. Na reação de Kreis, após 6 dias, o óleo de soja não apresentou
alteração, já no óleo de arroz, a alteração da cor para rósea/vermelho foi mais intensa que nos outros óleos.
Com o monitor de gordura 3M, após 6 dias, identificou-se que o óleo de arroz e o de amendoim tiveram a
coloração da faixa alterada, indicando maior concentração de ácidos graxos livres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dos resultados obtidos neste trabalho, foi possível confirmar que os óleos se degradam devido à
oxidação térmica, principalmente, óleos brutos e sem adição de antioxidantes sintéticos como o óleo de
arroz que, após 6 dias de aquecimento, obteve os maiores valores de IP (29,18 mek/kg) e AGL (0,99%).
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RESUMO
O uso de enzimas para modificar propriedades funcionais de proteínas tem uma promissora aplicação na indústria de
alimentos. O presente trabalho tem como objetivo verificar o amaciamento de carnes com o uso de enzimas papaína e
bromelina extraídas de mamão e abacaxi respectivamente. Através dos resultados obtidos conclui-se que ambas as
enzimas podem ser usadas para o amaciamento de carne, sendo que a carne que obteve melhor amaciamento foi a
que esteve em contato com o abacaxi sem casca triturado por 15 minutos, devido ao melhor contato com que o mesmo
estava com a carne. A utilização das enzimas proteolíticas é importante para auxiliar no amaciamento da carne, sendo
uma alternativa utilizá-las de forma natural como o abacaxi e mamão verde, que contém as enzimas bromelina e
papaína respectivamente.
PALAVRAS-CHAVE: Carne, Amaciamento, Enzimas

INTRODUÇÃO
Muitas das enzimas são utilizadas na modificação de proteínas alimentares. A ação destas peptidases
sobre esses substratos causa a hidrólise parcial da proteína, alterando assim suas propriedades funcionais,
tais como: solubilidade, emulsificação, gelificação, viscosidade, hidratação, sabor, etc. A papaína e outras
sulfidril endopeptidases (bromelina e ficina) são aplicadas ao músculo ou às carnes que não se tornam
suficientemente macias durante a maturação pós-morte. Tais enzimas são efetivas nessa aplicação, ajudam
a hidrolisar o colágeno e elastina, proteínas do tecido conjuntivo que causam rigidez na carne (FENNEMA;
PARKIN E DAMODARAN, 2010).
.

METODOLOGIA
Foram utilizados para o teste 300g de carne em pedaço: acém. Quanto aos amaciantes foram utilizados
leite de mamão verde, mamão verde em fatias e abacaxi sem casca triturado. A carne foi dividida em 3
amostras de 100g. Cada amostra foi misturada ao amaciante natural: papaína (mamão verde em fatias),
papaína (leite do mamão verde) e bromelina (abacaxi sem casca triturado). A carne ficou em contato com o
amaciante natural por 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos, podendo verificar a textura da carne nesses 3
tempos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Com as análises verificaram-se que as amostras com mamão verde em fatias com 5 e 10 minutos não
tiveram muita diferença em relação à textura. Com 15 minutos houve uma pequena mudança nessa
característica, ocorrendo um leve amaciamento na carne. Com o leite do mamão verde não houve uma
diferença entre os 3 tempos em que a carne permaneceu em contato com a papaína. A análise que mais
apresentou uma diferença entre os 3 tempos foi com o abacaxi sem casca triturado. Com 5 minutos a carne
já apresentava uma textura um pouco mais mole que a inicial, com 10 minutos ela já estava amolecida e
com 15 minutos ela estava com uma textura bem mole.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que ambas as enzimas podem ser usadas para o amaciamento de carne, sendo que a carne que
obteve melhor amaciamento foi a que esteve em contato com o abacaxi sem casca triturado por 15 minutos,
devido ao melhor contato com que o mesmo estava com a carne. A utilização das enzimas proteolíticas é
importante para auxiliar no amaciamento da carne, sendo uma alternativa utilizá-las de forma natural como
o abacaxi e mamão verde, que contém as enzimas bromelina e papaína respectivamente.
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DESENVOLVIMENTO E ACEITAÇÃO DE GELEIA VERDE: GELEIA MISTA DE COUVE,
MARACUJÁ, LIMÃO E HORTELÃ
VERA, Ingridi Delgado; HENRIQUE, Jonathas Furioso; OLIVEIRA, Juliano da Silva; AUGUSTO,
Leandro Simensato; RODRIGUES, Ricardo; TANCINE, Valteide – Discentes do Curso de
Engenharia de Alimentos - UNILAGO
BENEDETTI, Ricardo; DAMY-BENEDETTI, Patricia de Carvalho - Docentes do Curso de
Engenharia de Alimentos- UNILAGO

RESUMO
O objetivo desse trabalho foi desenvolver um produto inovador, com propriedades antioxidantes e com ingredientes
ricos em vitaminas, sem abrir mão do sabor agradável, ou seja, uma geleia verde. Sua composição é feita com couve,
maracujá, limão, pectina, ácido cítrico e açúcar, um produto visando uma vida mais saudável, saborosa e prática. Testes
de aceitação foram aplicados a um painel de 100 provadores não treinados. Nas notas de aceitação geral, foi possível
verificar que o produto foi bem aceito pelo público, com 76% de aceitação geral entre os provadores que gostaram muito
e muitíssimo do produto. O desenvolvimento e a apresentação do produto foram realizados com sucesso, atingindo o
objetivo esperado de produzir um produto muito rico em vitaminas. e diferente dos encontrados no mercado. Concluiuse que este produto teria uma ótima repercussão no mercado por ser um produto novo, de ótima qualidade e que
despertaria a curiosidade do consumidor em adquiri-lo.
PALAVRAS-CHAVE: Geleia, couve, limão, maracujá.

INTRODUÇÃO
Geleias são produtos obtidos a partir do concentrado de frutas, pectina, açúcar e ácido. A pectina é uma das
substâncias mais importantes devido a sua capacidade de geleificação, dando assim a textura comum das
geleias. O ácido por sua vez é o responsável por não deixar que as fibras com água se desfaçam, sendo
assim meios com pouca acidez tendem a não manter a consistência de gel (GAVA; SILVIA; FRIAS, 2008).
O objetivo desse trabalho foi desenvolver um produto novo com a finalidade de desenvolvimento de uma
geleia com propriedades antioxidantes. Sua composição é feita com couve, maracujá, limão, pectina, ácido
cítrico e açúcar, um produto visando uma vida mais saudável, saborosa e prática.

METODOLOGIA
Todos os ingredientes foram devidamente higienizados. Foram batidos junto com a água; a couve, o suco
de limão, a hortelã, o açúcar e por último, os maracujás (evitando a quebra das sementes). Após batido, o
suco foi peneirado e levado ao fogo médio, por ultimo foi adicionado a pectina mexendo sempre até seu
ponto de colher (ponto ideal da geleia). O produto foi armazenado em frascos de vidros e posteriormente
refrigerado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Em relação às notas dos atributos analisados, observou-se que geleia manteve notas entre 7 e 9,
confirmando a qualidade e aceitação do produto, além de atingir várias faixas etárias, pode-se dizer que foi
possível produzir um alimento nutritivo e que pudesse ser apreciado pelo consumidor final sem que haja
perdas das qualidades organolépticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos, ficou confirmado a aceitação geral dos consumidores em relação a geleia
verde, confirmando que este produto tem elevado potencial para o mercado consumidor.
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COXINHA DE TAPIOCA E FRANGO COM RECHEIO DE QUEIJO
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RESUMO
Os salgados de forma geral estão enquadrados como “alimento lixo” reconhecidos pelo alto teor de carboidrato e
gordura. Atualmente há a necessidade de transformar estes alimentos em produtos mais saudáveis, rico em fibras, sem
glúten e com funcionalidade nutricional. O presente trabalho teve por objetivo desenvolver uma coxinha produzida com
fécula de mandioca que nada mais é do que um pó fino, branco, inodoro, insípido, obtida das raízes da mandioca. Após
o desenvolvimento, foi realizada uma análise sensorial para verificar a aceitação do produto. Obteve-se um percentual
de aceitação de 73% a 83% em relação aos requisitos: sabor, cor e textura. Conclui-se que o desenvolvimento do
produto é satisfatório, visto que apresentou uma grande aceitabilidade entre os provadores, com 88,4% de intenção de
compra.

PALAVRAS-CHAVE: Coxinha, fécula de mandioca, analise sensorial.

INTRODUÇÃO
Aliar saúde e praticidade na rotina alimentar, parece ser o grande desafio do momento. Pesquisas de
mercado revelam um interesse maior do consumidor brasileiro por opções que sejam ao mesmo tempo
práticas e nutritivas, um número cada vez maior de empreendedores tem notado essa demanda e apostado
em soluções para unir os desejos atuais dos trabalhadores das grandes cidades do País (CARREIRO
2018). O objetivo desse trabalho foi produzir um produto que conciliasse praticidade e saúde, visto que a
coxinha foi produzida com frango, fécula de mandioca que são produtos ricos em vitaminas, ferro e proteína
e recheio de queijo, além de ser fácil e rápido de preparar.

METODOLOGIA
A coxinha de frango com fécula de mandioca e recheio de queijo foi preparada na minicozinha industrial da
Instituição de Ensino UNILAGO, onde foram utilizados utensílios necessários para o seu preparo e foi
optado pela opção de fritá-las. Foram colocados no processador de alimentos, os ingredientes: frango,
tapioca, ovo e cebolinha, misturando-os até obter uma massa homogênea, e em seguida, esta foi recheada
com queijo e empanada. O óleo utilizado foi o de soja na temperatura de aproximadamente 180ºC.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
De acordo com os resultados apresentados, observou-se que a coxinha de frango com fécula de mandioca
e recheio de queijo, obteve boa aceitação entre os provadores em relação aos requisitos analisados (sabor,
cor e textura) Já, em relação à intenção de compra, 88,4% comprariam o produto e apenas 11,6% não
comprariam o produto, confirmando sua aceitabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos resultados expostos neste trabalho, concluiu-se que a coxinha de frango com fécula de
mandioca e recheio de queijo, apresentou boa aceitabilidade entre os provadores visto que o percentual de
aceitação variou de 73% a 83%, tornando-se assim, um produto satisfatório.
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CHIPS DE COCO COM ADIÇÃO DE AÇUCAR DE COCO
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RESUMO
O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um novo produto que tem a intenção de ser um aperitivo doce, que
seja mais leve e saudável, com a substituição do açúcar refinado pelo açúcar do coco e que possa alcançar um grande
público, pois os consumidores estão cada dia mais interessados por maior praticidade na sua rotina e, ao mesmo
tempo, por produtos menos processados nas suas refeições. A proposta executada pelo novo produto foi introduzir no
mercado, um alimento prático, o Chips de coco com adição de açúcar. Para esse novo produto, foi desenvolvida uma
embalagem de alumínio que oferece melhor barreira de proteção, versatilidade e leveza no transporte, com um design
inovador e moderno, além de ser 100% reciclável.
PALAVRAS-CHAVE: Coco; Açúcar de coco; Chips de coco; Análise Sensorial; Aceitação.

INTRODUÇÃO
“Coco é o fruto do coqueiro, Coccusnucifera,L, planta de climas tropicais e subtropicais, da família
Palmaceae.” No Brasil, abundantemente encontrado no Nordeste e cultivado em outras regiões (ALMEIDA,
2010). Visando a funcionalidade econômica e social, o coco tem uma cultura importante em relação a
atividades que geram emprego e renda, o que emprega mão de obra o ano todo. O fruto do coqueiro está
presente em vários processos industriais, tais como o leite de coco e o coco ralado, empregados na
indústria alimentícia de doces, bolos, bombons, chocolates, etc.; ou até mesmo utilizado "in natura”
(FONTENELE, 2005). As atividades econômicas que engloba o agronegócio do coco vão desde a produção
agrícola até a distribuição no mercado externo e interno. Podem ser originados inúmeros subprodutos,
tendo o aproveitamento integral da fruta, considerando desde as folhas ao albúmen liquido (FONTENELE,
2005). O objetivo desse trabalho foi desenvolver coco tipo chips, com adição de açúcar de coco,
substituindo o açúcar refinado.

METODOLOGIA
O Produto foi elaborado utilizando coco in natura, açúcar de coco utensílios e forno industrial. As amostras
foram descascadas e sobrepostas em assadeiras, com um espaço entre os chips, e adicionada uma colher
de sopa de açúcar de coco. Foram colocadas então, em forno industrial, previamente aquecido por 5
minutos, em fogo baixo (150ºC), por 11 minutos. É recomendado para a venda comercial, o uso do
conservante INS 223 (Metabissulfito de sódio) para inibir o crescimento de bolores e leveduras.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
De acordo com os resultados apresentados, observou-se que o Chips de coco com açúcar de coco,
apresentou boa aceitação, variando de 7,94% para sabor/gosto, 7,36% para textura e 7,14 % para cor.
Também, tiveram-se aspectos positivos em relação à compra do produto; 88% dos provadores comprariam
o novo produto e 12% não comprariam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise sensorial foi uma ferramenta que permitiu avaliar a aceitação do Chips de Coco com a adição do
açúcar de coco e estimular atitudes de compra. Conclui-se que os resultados obtidos foram satisfatórios.
Com a união dos dados coletados na análise, pode-se dizer que o produto Chips de Coco com Açúcar de
Coco tem excelente perspectiva e aceitação pelos provadores.
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ANÁLISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA EM DIFERENTES
PONTOS DE COLETA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RODRIGUES, Akysana Luiza Alves - Discentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
BUENO, Silvia Messias - Docente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO

RESUMO
Os parâmetros que definem a potabilidade da água são definidos por órgãos nacionais e internacionais e devem ser
seguidos rigorosamente a fim de permitir o acesso a fontes de água limpa para todos. O controle de qualidade da água
de abastecimento é feito por um laboratório central, equipado com instrumentos apropriados, metodologia e frequência
das análises que segue rigorosamente a Portaria 2.914/2011. O objetivo deste trabalho foi analisar diferentes pontos de
distriduição de água na cidade de São José do Rio Preto-SP no que diz respeito as suas caracteristicas microbiológicas
e fisico-químicas. De acordo com os resultados obtidos conclui-se que as amostras coletadas estavam dentro dos
padrões de qualidade estabelecidos pela normas da portaria 2914 de 2011 tanto para análise microbiológica quanto
fisico-quimica.
PALAVRAS-CHAVE: Água, Análise Fisico-química, Análise Microbiológica

INTRODUÇÃO
A água é essencial em todos os seguimentos da vida, sendo considerado um recurso insubstituível. Para
caracterizar uma água são determinados diversos parâmetros microbiológicos e fisico-químicos, que são
indicadores da qualidade da água e se constituem não conformes quando alcançam valores superiores aos
estabelecidos para determinado uso. A coleta e a preservação das amostras devem ser feitas com uso de
técnicas adequadas, sem o que os resultados podem não refletir as condições do momento em que a coleta
foi realizada (ABNT, 1987). O objetivo deste trabalho foi analisar diferentes pontos de distriduição de água
na cidade de São José do Rio Preto-SP no que diz respeito as suas caracteristicas microbiológicas e fisicoquímicas.

METODOLOGIA
A coleta de amostra é um dos passos mais importante para a avaliação da qualidade da água. Portanto, é
essencial que a amostragem seja realizada com precaução e técnica para evitar todas as fontes de possível
contaminação. Foram realizadas as coletas das amostras durante os primeiros 6 meses do ano de 2018 em
5 pontos diferentes da cidade de São José do Rio Preto-SP. O ponto 1 abastece uma população de 4.063
habitantes, o ponto 2 abastece população de 48.159 habitantes, o ponto 3 abastece 9.045 habitantes, o
ponto 4 abastece 155.344 habitantes e o ponto 5 abastece 7.640 habitantes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
De acordo com os resultados obtidos, observou-se que as amostras que apresentaram coliformes estavam
com seu cloro fora do parâmetro estabelecido e sua turbidez baixa, considera-se a possibilidade de outros
fatores de contaminação durante a coleta entre eles o manuseio do técnico, local da coleta e quantidade de
cloro inadequada. Em relação a presença de bactérias hererotróficas, estas se encontravam dentro dos
padrões estabelecidos pela legislação vigente. Para as analises fisico-quimicas testadas (pH, Cloro e
turbidez), estes apresentaram resultados dentro dos parametros de qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os resultados obtidos são satisfatórios com seu controle rigoroso de todas as etapas do
processo isso demonstra que o tratamento da água, coleta de amostras, monitoramento e controle de
qualidade trabalham simultaneamente com excelência obedecendo todas as normas da portaria 2914 de
2011.

REFERÊNCIAS
ABNT, Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores, NBR
9898, 1987.

DESENVOLVIMENTO E ANALISE SENSORIAL DE PRODUTOS LACTEOS PRODUZIDOS
COM KEFIR
LAZARO, Aline Aparecida - Discentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
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RESUMO
O consumo de produtos lácteos sempre esteve relacionado com a produção de iogurte e queijo, no entanto, o futuro
aponta para o uso de produtos probióticos, que são formados a base de microrganismos vivos que afetam
beneficamente a saúde. Neste contexto, o Kefir apresenta características funcionais dos probióticos e sua produção em
escala comercial já existe em alguns países. Este trabalho teve como objetivo a produção de diferentes produtos
produzidos com Kefir. Os produtos foram elaborado a partir da fermentação do leite com a cultura de Kefir. Foi realizada
análise sensorial para verificar da aceitação dos produtos, com os resultados obtidos os produtos lácteos produzidos
com Kefir apresentaram um bom índice de aceitabilidade entre os provadores.
PALAVRAS-CHAVE: Kefir, Análise Sensorial, Desenvolvimento

INTRODUÇÃO
O consumo de produtos lácteos detém uma cota muito importante do consumo alimentício no país, sendo
eles consumidos em sua forma fluida ou derivados do leite. Assemelhando-se ao iogurte natural quanto ao
sabor, aroma e consistência, o Kefir é um alimento muito rico em nutrientes e, por isso, indicado para
crianças e idosos. Possui inúmeras indicações terapêuticas, mas ainda é pouco conhecido e divulgado no
país (MELO, 2014). O objetivo deste trabalho foi desenvolver produtos probióticos utilizando os grãos de
Kefir além da realização de analise sensorial dos produtos formulados.

METODOLOGIA
O produto foi elaborado utilizando-se leite com adição da cultura de Kefir, e repouso de 24 horas. Depois de
fermentado coa-se o leite separando-o da cultura de Kefir e em seguida separa-se o fermentado para
retirada do soro. Para a elaboração dos produtos lácteos (Cream Cheese, Petit Suisse e sobremesa lactea)
utilizou-se diferentes ingredientes para cada receita. Após o preparo, estes produtos foram submetidos a
análise sensorial com julgadores não treinados da União das Faculdades dos Grandes Lagos- UNILAGO.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Foram formulados 3 produtos (Cream Cheese, Petit Suisse e sobremesa lactea) com o kefir e realizadas as
análises sensoriisl com a participação de 30 provadores não treinados que responderam corretamente as
solicitações da ficha de análise sensorial. De acordo com resultados apresentados observou-se que os
produtos produzido com Kefir apresentou boa aceitação entre os provadores sendo que a amostra que
apresentou uma maior preferencia foi a 453 (Petit Suisse).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos dados apresentados concluiu-se que a utilização do kefir em diferentes produtos mostraram
grande aceitação entre os provadores testados, sendo o petit suisse o que apresenta o maior aceitabilidade
além de despertando curiosidade em relação aos ingredientes e ao mesmo tempo praticidade no preparo no
dia-a-dia. É importante salientar que a maioria dos provadores nunca tinha ouvido falar no Kefir e de seus
benefícios.
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AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO
TOMATE DE MESA PARA PRODUÇÃO DE TOMATE SECO
SANTOS-JUNIOR, Amarildo - Discentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
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RESUMO
O tomate (Lycopersicon esculentum) tem além de suas propriedades e benefícios nutricionais, como fonte de vitaminas
e sais minerais, elevada importância econômica mundial, sendo a segunda cultura vegetal mais importante no mundo.
Além do consumo da hortaliça fresca, existe também excelente aceitabilidade do produto em seus derivados. O produtor
do cultivo de tomates de mesa enfrenta grandes dificuldades de se obter um produto que consiga atender o padrão
visual exigido pelos supermercados, devido á danos causados em uma ou mais etapas do cultivo, perdendo assim
grande parte da sua produção. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o uso deste alimento para a produção do
tomate seco e realizar a suas análises microbiológicas para avaliação do produto final. De acordo com os resultados
obtidos as amostras analisadas estavam ausente de microrganismos patogênicos e a desidratação osmótica realizada
no processo de obtenção do produto, reduziu o tempo estimado de secagem sendo, comprovado que a utilização da
matéra-prima com defeitos leves a moderados para a produção de tomate seco é uma via alternativa não só pelo
aumento de lucratividade para os produtores, mas também por evitar a perda do produto.
PALAVRAS-CHAVE: Tomate, Desidratação Osmótica, Análise Microbiológica

INTRODUÇÃO
As frutas e hortaliças, além de constituir matérias-primas importantes na alimentação do brasileiro, estão
associadas ao desenvolvimento da indústria. A redução das perdas pós-colheita e a má-distribuição de
alimentos são os maiores desafios pelos quais passa o homem num mundo globalizado (MORETTI, 1998).
Atrelado a alta perecividade do tomate e também a dada importância econômica da hortaliça no país, o
objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a viabilidade da utilização do excedente da produção do tomate
de mesa com defeitos leves a moderados para produção de tomate seco e posterior análise microbiológica
do produto final para verificar uma possível comercialização do produto, com a vantagem de gerar renda e
evitar desperdícios.

METODOLOGIA
A matéria-prima foi proveniente do excedente da produção de tomates, apresentando defeitos leves a
moderados. Antes do processo de secagem, realizou-se a desidratação osmótica e posteriormente os
tomates foram distribuídos sobre as bandejas de secagem na estufa a temperatura de 60ºC por 10 horas.
Realizou-se a analise microbiológica do produto final.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
De acordo com os resultados obtidos para a produção de tomate seco, desidratação osmótica também
mostrou-se eficiente pois, reduziu o tempo estimado da secagem de 12 a 14 horas para 10 horas de a 60ºC,
além de reduzir o consumo energético do processo e de acordo com os resultados da análise
microbiológica, o tomate seco produzido apresentou-se tomalmente isento de contaminação, sendo um
produto segura para consumo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de tomates de mesa com defeitos leves a moderados que, muitas vezes inviabilizam a sua
comercialização, mostrou-se praticável quanto ao seu uso para a produção de tomate seco, sendo que suas
análises microbiológicas se evidenciaram seguras para o consumo, estando o produto livre de quaisquer
agentes patogênicos além de que, a utilização da desitratação osmótica antes do processo reduziu o tempo
de secagem diminuindo o consumo emergético.
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A INFLUENCIA DA ATIVIDADE DE ÁGUA NO CRESCIMENTO MICROBIANO NO
CAFÉ SOLÚVEL
ROGATTI, Eder Wilson _ Discentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
BUENO, Silvia Messias - Docentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
RESUMO
A atividade de água (Aw) é um parâmetro muito importante para a indústria de alimentos, pois determina algumas de
suas características como a textura, crescimento microbiológico, sabor e cor. Este trabalho teve como objetivo testar a
influencia da atividade de água no crescimento microbiano no café solúvel. A matéria prima utilizada neste experimento
foram cafés solúveis Spray Dried. Onde pode concluir que a determinação do número de bactérias mesófilas aeróbias
presentes na amostra do café solúvel, esta diretamente relacionada a atividade de água presente nas amostras
analisadas.
PALAVRAS-CHAVE: Café, Atividade de Água, Crescimento Microbiano

INTRODUÇÃO
As origens do café solúvel remontam a 1901, data em que Satori Kako, um químico japonês radicado em
Chicago, EUA, inventou um café em pó instantâneo, vendido na Exposição PanAmericana de Nova York.
Anos depois, este produto foi adaptado por um químico americano que criou o solúvel refinado, possível de
ser comercializado em maior escala. No Brasil o café solúvel chegou em 1953, a partir da década de 60
foram feitos esforços para atrair e instalar fábricas de solúvel, quando a maioria das empresas associadas
da ABICS foi fundada e iniciaram suas atividades. Desde então, o Brasil é líder mundial de produção e
exportação de café solúvel (ABICS, 2018). Este trabalho teve como objetivo testar a influencia da atividade
de água no crescimento microbiano de cafés solúveis spray dried.

METODOLOGIA
Para a determinação utilizou-se um analisador de atividade de água onde as leituras foram realizadas a
25oC. As amostras de café solúvel (S12C1 e SC1R20) foram obtidos atráves de secagem a seco em uma
indústria de café solúvel spray dried.A contagem de bactérias mesófilas aeróbias, fornece informações
sobre a qualidade bacteriológica do alimento. O teste inclui a detecção, inespecífica, de bactérias ou
esporos de bactérias, no café solúvel spray dried S12C1 e SC1R20. O meio utilizado para a análise foi o
Plate Count Ágar (PCA) onde as placas semeadas foram inoculadas a 37 0C por 48 horas. Após o período
de incubação, fez-se a contagem das colônias das placas no contador de colônias. A análise foi realizada
em triplicata e os resultados expressos em UFC / g de amostra (unidade formadora de colônias / grama).

FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Foram utilizados dois tipos de café solúvel spray dried (S12C1 e SC1R20), onde foram encontradas para a
amostra S12C1 uma atividade de água igual a 0,378 e para a amostra SC1R20 igual a 0,224. Os resultados
após a análise microbiológica dos cafés soluveis foram: café solúvel spray dried S12C1 = 12000 UFC/g e
café solúvel spray dried SC1R20 = <1000 UFC/g. De acordo com os dados obtidos das análises de
atividade de água e microbiológica foi observado que há uma relação direta entre atividade de água e
crescimento microbiológico onde o café SC1R20 apresentou um crescimento microbiano inferior ao do
S12C1.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos resultados apresentados conclui-se que no café solúvel spray dried com maior atividade de
água (S12C1) obteve-se um crescimento maior de colônias do que no café solúvel spray dried com menor
atividade de água (SC1R20), confirmando a relação existente entre atividade de água e crescimento
microbiano.
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A INFLUÊNCIA DO CORRETO MANEJO HIGIÊNICO DURANTE A ORDENHA NA QUALIDADE
DO LEITE DE BÚFALA
AMIN, Lorena Silveira- Discentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
CORTEZI, Alessandra Maria- Docente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
RESUMO
O leite de búfala vem crescendo no mercado com vários produtos disponíveis, como muçarela, manteiga,
requeijão, queijos coalho, ricota e cottage. Assim como para o leite de vaca a qualidade do leite de bufala
vem sendo de suma importância. A qualidade do leite começa na ordenha, a lavagem, desinfecção e
secagem dos tetos, higiene pessoal do ordenhador e a limpeza e lavagem correta dos equipamentos de
ordenha. O objetivo deste trabalho é de demostrar a influência do correto manejo de limpeza da máquina de
ordenha na qualidade do leite de búfala.
PALAVRAS-CHAVE: leite de búfala, ordenha, qualidade.

INTRODUÇÃO
O leite de vaca é a preferência de consumo entre a população brasileira, porem dependendo da cultura de
outros países, há o consumo de leite de outras espécies como leite de cabra, ovelha, búfala, égua e camela.
Estudos demonstram que o consumo do leite de búfala vem crescendo por alguns motivos inclusive no
Brasil (VERRUMA & SALGADO, 1994). A exigência por qualidade do leite se torna cada vez mais crescente
por parte dos laticínios e principalmente pelos consumidores. A ordenha é uma das principais etapas que
influenciam na qualidade do leite. A higiene, a limpeza e desinfecção do equipamento de ordenha
colaboram para a qualidade do leite (AMARAL, CARVALHO, SILVA, BRITO, 2005). O objetivo desse
trabalho é identificar os métodos de lavagem da máquina de ordenha e como esses métodos colaboram
para a qualidade do leite de búfala.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado com referências bibliográficas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
As condições inadequadas de higiene no manejo da ordenha e procedimentos de higienização ineficiente
podem causar contaminação microbiológica ao leite. Os métodos da limpeza e higiene da ordenha
influenciam diretamente a qualidade do leite.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desse trabalho, concluiu-se que adequada adoção de praticas de manejo durante a ordenha como:
lavagem correta dos tetos dos animais, higiene do ordenhador, higiene do ambiente e a correta limpeza da
maquina de ordenha influenciam na qualidade do leite.
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USO DE PECTINA PARA TRATAMENTOS DE EFLUENTE NA INDÚSTRIA DE
LATICINIOS
MARTINS, Ingrid Francieli - Discentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
BUENO, Silvia Messias - Docente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO

RESUMO
O ministério do Meio Ambiente exige uma padronização para que efluentes de indústrias sejam descartados no meio
ambiente, e para isso, cada vez mais estão desenvolvendo técnicas inovadoras para que se possam atingir os níveis
permitidos. A pectina pode ser utilizada em tratamentos industriais; os cientistas começaram a pesquisa sobre a pectina
por volta de 1960 e, a partir dai que começaram aparecer os primeiros aspectos de sua eficiência. O presente trabalho
teve como objetivo testar a utilização da pectina como agente floculante, para o tratamentos de efluentes em indústrias
de laticínios buscando assim alternativas de gestão ambiental para minimizar os fatores geradores de impacto ao meio
ambiente.Através de análises físico-químicas verificicou-se sua influencia no tratamento de efluentes do soro do leite,
além de ser amplamente encontrada na natureza e ser um composto naturais, diminuindo assim as changes de
aumento da poluição dos efluentes ao meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: Pectina, Efluente, Soro de leite

INTRODUÇÃO
A atividade industrial esta associada a algun processo de degradação do meio ambiente, todo processo de
fabricação que utiliza matéria-prima resultando em um produto, gera resíduo que pode ser sólido, liquido ou
gasoso, os quais causam poluição ambiental (ALMEIDA, 2004). O efluente é considerado um dos principais
responsáveis pela poluição causada pela indústria de laticínios. Em muitos laticínios o soro é descartado
junto com os demais efluentes, sendo considerado um forte agravante devido ao seu elevado potencial
poluidor.

METODOLOGIA
Para esta pesquisa foi realizada uma revisão da literatura sobre as propriedades da pectina e em seguida
foram realizadas as análises das amostras de efluentes derivados de produtos láctico (puro e com a
presença da pectina). As análises feitas foram de pH, solidos totais, cinzas, turbidez, cor e solidos solúveis.
Para as análises físico-químicas das amostras foram realizadas seguindo as Normas Analíticas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Os resultados obtidos do pH mostraram que o efluente sem pectina atingiu o pH de 9,66 e o efluente com
pectina ficou na faixa de pH 7,97, esta redução de pH foi significamente importante pois o efluente
apresentava um pH alcalino que pode causar problemas ambientais e com o tratamento de pectina a
amostra atingiu um pH próximo da neutralidade conseguindo assim, ficar dentro dos patrões exigido pelo
CONAMA nº430/2011 onde cita que os efluentes de qualquer fonte poluidora deve apresentar um pH entre
5 a 9.Com relação a determinação do solidos totais e cinzas, foi possivel observar que a pectina utilizada
como agente floculante aumentou a presença dos solidos mostrante sua capacidade de floculação. Esta
capacidade foi confirmada na análise de solidos solúveis. Através da análise de turbidez e cor observou-se
um aumento da cor e da turbidez do efluente contendo pectina, este fato se dá devido a propriedade
floculante da pectina.
.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos resultados obtidos podesse concluir que a pectina pode ser utilizada no tratamento de efluentes
da industria de laticínios, além de ser amplamente encontrada na natureza e ser um composto naturais,
diminuindo assim as changes de aumento da poluição dos efluentes ao meio ambiente.
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CARBOIDRATOS EMPREGADOS EM ALIMENTOS DIET
VERA, Ingridi Delgado – Discente do Curso de Engenharia de Alimentos - UNILAGO
CATTELAN, Marília Gonçalves – Docente do Curso de Engenharia de Alimentos - UNILAGO

RESUMO
O consumo de alimentos diet tem se tornado comum não apenas entre os grupos populacionais que possuem alguma
restrição alimentar, mas também por indivíduos que buscar por redução calórica nos alimentos. Produtos diet são
aqueles que formulados ou processados nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, sendo as
mais comuns alterações nos teores de carboidratos, de lipídeos, de proteínas ou do sódio. Eles são adequados à
utilização em dietas e devem atender às necessidades das pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas
Em produtos diet são empregados carboidratos complexos (polissacarídeos), que são substâncias absorvidas
lentamente, não sendo capazes de gerar altos picos de glicemia no organismo de quem os consomem. Assim, o
objetivo desse trabalho foi estudar os tipos de carboidratos utilizados pela indústria em alimentos diet.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentos Diet. Diabetes. Obesidade.

INTRODUÇÃO
Produtos diet são aqueles que formulados ou processados nos quais se introduzem modificações no
conteúdo de nutrientes, sendo os mais comuns os carboidratos, os lipídeos, as proteínas ou o sódio. Eles
são adequados à utilização em dietas e devem atender às necessidades das pessoas em condições
metabólicas e fisiológicas específicas (BRASIL, 1998). Sabe-se, porém, a falta de informação e a busca por
uma vida mais saudável sem acompanhamento de um responsável da área nutricional pode acarretar o
consumo desnecessário de produtos com restrição de açúcar. Em longo prazo, esta prática é extremamente
perigosa, uma vez que pode restringir da alimentação substâncias importantes para o organismo, podendo
gerar impactos negativos no organismo dos consumidores (ALMEIDA et al., 2009). Assim, este trabalho
teve como objetivo estudar os carboidratos empregados em alimentos diet.

METODOLOGIA
Foi efetuado um levantamento bibliográfico nas principais bases de dados, sobre os carboidratos mais
comumente empregados, na indústria alimentícia, na elaboração de alimentos diet. Para tanto, foram
considerados alimentos das mais variadas classificações, não somente sobremesas. Os dados obtidos
foram consolidados e utilizados na discussão da fundamentação teórica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os carboidratos mais complexos são os mais utilizados em alimentos diet e, consequentemente, os mais
consumidos em alimentos diet. Quando um carboidrato simples cai na corrente sanguínea ele rapidamente
é quebrado em glicose e absorvido pelas células do organismo, já os carboidratos complexos liberam
glicose em pequenas doses. Assim, os carboidratos mais amplamente utilizados em produtos diet são os
polissacarídeos, com destaque particular para as fibras solúveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão bibliográfica evidenciou que os carboidratos mais amplamente empregados na elaboração de
produtos diet, pela indústria alimentícia, são os polissacarídeos, visto que são as moléculas mais complexas
entre os carboidratos, sendo maiores e de mais lenta absorção, não impactando na produção de picos
glicêmicos.
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Seção 1.

DESENVOLVIMENTO E ACEITAÇÃO DE SORVETE ARTESANAL DE AÇAÍ ZERO LACTOSE
COM BAIXO TEOR DE AÇUCAR E SORVETE DE AÇAÍ TRADICIONAL
DUARTE, Izabela Aparecida - Discente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
DAMY-BENEDETTI, Patricia de Carvalho - Docente do Curso de Engenharia de AlimentosUNILAGO

RESUMO
Um alimento além de seu valor nutritivo deve produzir satisfação e ser agradável ao consumidor, sendo isto, resultado
do equilíbrio de diferentes parâmetros de qualidade sensorial. O desenvolvimento de sorvete artesanal de açaí zero
lactose com baixo teor de açúcar e sorvete de açaí tradicional teve como objetivo principal, agradar o consumidor,
oferecendo um produto saboroso rico em fibras, teor de açúcar reduzido e com alto valor nutritivo. O teste de aceitação
geral foi aplicado para 72 provadores não treinados, no laboratório de Análise Sensorial da Unilago. As notas médias do
sorvete de açaí tradicional variaram de 6,8 a 7,5 para os atributos cor, textura e sabor, já para o sorvete de açaí zero
lactose, as notas variaram de 7,1 a 7,6 para os atributos sabor, cor e textura. Em relação á preferência, 52,78% dos
provadores optaram pela amostra de sorvete zero lactose (394) e 47,22% dos provadores optaram pela amostra de
sorvete tradicional (245). O resultado do índice de aceitabilidade foi muito bom, variando de 75% a 84% de aceitação,
podendo ser incluído na mesa do consumidor como um novo produto.
PALAVRAS-CHAVE: Sorvete artesanal, açaí, zero lactose e análise sensorial

INTRODUÇÃO
Com os avanços que aconteceram no setor da tecnologia dos alimentos nos últimos anos, tornou-se
possível adaptar os produtos para o público intolerante à lactose e a cada dia percebesse a necessidade
novas opções para esse público. Entre os alimentos derivados de leite que mais agradam a população
brasileira está o sorvete, o qual pode ser composto por frutas e sementes. Destaca--se que essa procura
por alimentos variados, estimula as indústrias alimentícias a desenvolverem alimentos voltados ao público
em questão (DELL’OSBELA et al., 2017). O presente trabalho tem como objetivo, o desenvolvimento e
avaliação sensorial de dois tipos de sorvete de Açaí, sendo um sem lactose e com baixo teor de açúcar e o
outro, sorvete de açaí tradicional.

METODOLOGIA
O sorvete de açaí desenvolvido contém os seguintes ingredientes: Leite Condensado (tradicional e zero
lactose), Creme de Leite (tradicional e zero lactose), Açaí (tradicional e zero açúcar) e Emulsificante. Após o
preparo, o sorvete foi submetido a análise sensorial para avaliação dos atributos: sabor, cor e textura utilizando a escala
hedônica de 9 pontos com julgadores não treinados da União das Faculdades dos Grandes Lagos- UNILAGO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
No total, teve-se a participação de 72 provadores que responderam corretamente as solicitações da ficha de
análise sensorial. Em relação a preferência, 52,78% preferiram o sorvete tradicional de açaí e 47,22%
preferiram o sorvete de açaí zero lactose. O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para o sorvete de açaí
zero lactose e com baixo teor de açúcar foi significativo, variando entre 79% a 84%, em cada atributo
avaliado, considerando a repercussão favorável quando ≥ 70%, segundo BISPO et al. (2004). Para o
sorvete de açaí tradicional, o índice de aceitabilidade também foi significativo, variando entre 75% a 83%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aceitação geral dos provadores em relação ao sorvete de açaí zero lactose com baixo teor de açúcar foi
muito boa (84%), confirmando que este produto tem um potencial elevado no mercado do consumidor, com
uma grande fonte de energia aos consumidores.
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A INFLUÊNCIA DA LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR NA EFICIÊNCIA DO PROCESSO
DE FERMENTAÇÃO DO ETANOL
FURIOSO, Jonathas Henrique. Discente do curso de graduação em Engenharia de Alimentos UNILAGO.
PEDRO, Maria Angélica Marques. Docente do curso de graduação em Engenharia de Alimentos UNILAGO.
RESUMO
As usinas de açúcar e álcool vêm buscando nos últimos anos melhorias para a eficiência dos processos industriais, a
fermentação alcoólica é um dos processos mais importantes das usinas, pois a produção de etanol depende dela. Com
isso o objetivo deste trabalho foi mostrar a importância da limpeza do trocador de calor no processo de fermentação. Foi
rastreado um trocador de calor de mosto em uma usina na região de Catanduva e pode-se observar que a limpeza do
trocador de calor obteve-se o resultado desejado, melhorando a troca térmica do equipamento e resultando em um
mosto de saída com temperatura ideal para o processo fermentativo.
PALAVRAS-CHAVE: Trocador de calor; Limpeza; Eficiência.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol proveniente da cana-de-açúcar. Até o ano de 2016, o Brasil
seguia como o segundo maior produtor mundial, com uma produção anual de 30,2 bilhões de litros (UNICA, 2018).
Durante o processo fermentativo pode ocorrer a contaminação bacteriana, interferindo negativamente na produção e na
qualidade do álcool. O controle da temperatura na fermentação é o fator de maior importância no processo, pois, para a
melhor eficiência das leveduras no processo fermentativo a temperatura deve estar próxima a 30°C (SOUZA &
MONTEIRO, 2011). O objetivo deste trabalho foi estudar a influência da limpeza dos trocadores de calor na eficiência do
processo fermentativo para a produção de etanol.

METODOLOGIA
As amostras para o rastreamento de contaminação e temperatura foram coletadas no trocador de calor de mosto no
setor da destilaria em uma usina na região de Catanduva. Os pontos de amostragem foram a entrada de mosto do
trocado de calor e a saída de mosto do mesmo. Para as análises microbiológicas foram tomados todos os
procedimentos de assepsia para não correr o risco de contaminação externa, as amostras foram analisadas no
laboratório de microbiologia da própria usina. Foram realizadas análises de determinação de bactérias Mesófilas e a
determinação da temperatura, através de um termômetro, no trocador de calor de mosto durante um ciclo de limpeza.
As amostras foram coletadas antes e após passar pelo trocador de calor. Para a análise das bactérias mesófilas a
amostra de mosto foi diluída e em seguida realizou-se o plaqueamento das amostras preparadas em câmara de fluxo
previamente esterilizada por 1 hora na luz UV. Agitou-se as amostras diluídas e transferiu-se 1 mL para petrifilm AC
(Aerobic Count) próprio para a contagem das bactérias mesófilas, logo após a transferência com a ajuda de um difusor
plástico pressionou-se o contra o petrifilm para homogeneização da amostra no meio e incubou-se por 48 horas à 35°C
em estufa. Após o período de incubação foi realizada a contagem das colônias e os resultados foram multiplicados
pelas devidas diluições e foram expressos em UFC/mL de amostra.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Observou-se que a limpeza do trocador de calor influenciou na contaminação microbiana. Na análise de bactérias
mesófilas obtiveram-se os seguintes resultados: antes da limpeza o mosto de alimentação (Quente) apresentou 2,7.104
UFC/mL e o mosto de saída (Frio) apresentou 8,3.10 5 UFC/mL. Após a limpeza mosto quente apresentou 1,1.10 3
UFC/mL e no mosto frio 6,3.104 UFC/mL. Através do rastreamento de temperatura que foi realizado no trocador de calor
de mosto observou-se que a limpeza influenciou diretamente na troca térmica e consequentemente na eficiência do
equipamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contaminação microbiana e o acúmulo de sujeiras nas placas do trocador de calor provocaram a perda de troca
térmica. O mosto de saída chegou a 38°C, que é prejudicial no processo fermentativo, pois essa temperatura elevada
propicia a contaminação microbiana nas dornas e consequentemente ocorre a perda de produção na fermentação
alcoólica. Com a limpeza houve uma diminuição da contaminação microbiana e maior eficiência de troca termina,
resultando em um mosto de saída com temperatura ideal para a fermentação alcoólica.
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BENEFICIAMENTO DE GRÃOS DE FEIJÃO
SILVA, Juliano Oliveira - Discente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
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RESUMO
O beneficiamento é componente essencial em qualquer programa organizado de produção de sementes e tem como
objetivo aprimorar as características do lote. O objetivo principal deste trabalho foi o de estabelecer um fluxograma de
beneficiamento para sementes de feijão. Para tanto a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, apoiando-se
basicamente nos temas “Beneficiamento de Grãos”. O programa de beneficiamento ideal para lotes de sementes de
feijão é composto pela máquina de ventilador e peneiras, seguida da mesa de gravidade. Quando os lotes de sementes
forem provenientes de colheita única das vagens o ideal é o uso da máquina de ventilador e peneiras, seguida do
separador pneumático e da mesa de gravidade.
PALAVRAS-CHAVE: Beneficiamento; Grãos; Feijão.

INTRODUÇÃO
O feijoeiro comum (Phaseolus Vulgaris L.) é uma planta cultivada há milhares de anos. O consumo de feijão
foi introduzido em nosso país pelos negros e índios alguns anos após o descobrimento do Brasil e logo
passou a integrar a alimentação cotidiana do brasileiro por ser mais acessível e por oferecer diversas fontes
de nutrientes, devido seu alto teor de fibra alimentar, carboidratos, a presença de vitaminas do complexo B
e diversos outros componentes essenciais para a saúde, como a presença de minerais, principalmente,
ferro e zinco.

METODOLOGIA
Com o objetivo de melhorar a qualidade física e fisiológica do lote, diversas máquinas de processamento
foram desenvolvidas (SILVEIRA; VIEIRA, 1982). O processo de beneficiamento de grãos é realizado
baseando-se em características físicas existentes entre sementes e impurezas. A limpeza de grãos reduz,
através de separação mecânica, matérias indesejáveis, tais como grãos malformados e danificados, evita
possível contaminação por estruturas veiculadas a pragas e doenças, incluindo diretamente na pureza
genética e na qualidade sanitária do mesmo (VIEIRA, 2000).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Em geral, o beneficiamento de feijão estabelece uma linha de tratamento do produto que se inicia desde a
pesquisa pelo melhor cuidado até a embalagem dos grãos. Diante disso e também de tudo que foi exposto,
é de fácil compreensão que o beneficiamento dos grãos de feijão é indispensável para a garantia da
qualidade do produto final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi analisar o processo que compreende o recebimento da matéria prima até o
momento da entrega dos grãos de feijão ao consumidor.
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DESENVOLVIMENTO E ACEITAÇÃO DE MANTEIGA TEMPERADA NOS SABORES: ERVAS,
PIMENTA COM LIMÃO E MEL COM LARANJA
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RESUMO
O desenvolvimento de novos produtos vem sendo considerado como um meio importante para a criação e sustentação
da competitividade entre as empresas. O desenvolvimento de manteigas temperadas teve como objetivo principal,
agradar o consumidor, oferecendo um produto saboroso e com alto valor nutritivo. O teste de aceitação geral foi
aplicado para 65 provadores não treinados, no laboratório de Análise Sensorial da Unilago. As notas médias da
manteiga de ervas variaram de 7,6 a 7,9 para os atributos cor, textura e sabor, para a manteiga de pimenta e limão
cravo, as notas variaram de 7,4 a 7,8 para os atributos sabor, cor e textura, já para a manteiga de mel com laranja, as
notas variam entre 6,9 a 7,5 para os atributos cor, textura e sabor. Em relação á preferência, 35,4% dos provadores
optaram pela amostra de manteiga de pimenta com limão cravo (245), 30,8% dos provadores optaram pela amostra de
manteiga de mel com laranja (394) e 33,9% dos provadores optaram pela amostra de manteiga de ervas (529). O
resultado do índice de aceitabilidade geral foi muito bom, variando de 77% a 88% de aceitação, podendo ser incluído na
mesa do consumidor como um novo produto.
PALAVRAS-CHAVE: Manteiga temperada, Ervas, Pimenta, Mel.

INTRODUÇÃO
A manteiga é um produto derivado do leite, que é obtido a partir da batedura do creme do leite (nata)
fermentado ou não, que faz com que haja aglomeração dos glóbulos de gordura, ocorrendo uma separação
de uma fase liquida denominada leitelho. A gordura é o principal componente da manteiga. Que também
possuem em sua composição água, proteínas, vitaminas, ácidos lactose e cinzas, fazendo com que seja um
produto de alto valor nutritivo. O sal também pode fazer parte da composição da manteiga sendo opcional a
sua adição (SILVA, 1996). O objetivo deste trabalho foi desenvolver um novo produto que tem por finalidade
o desenvolvimento de uma manteiga temperada nos sabores ervas cebolinha e salsa, pimenta com limão e
mel com laranja em sua composição, sendo um produto prático, saboroso, inovador e saudável.

METODOLOGIA
Para facilitar a textura, a manteiga foi armazenada por um curto período de tempo em temperatura
ambiente, longe da luz do sol. Após amolecer, a manteiga foi repartida em três partes iguais. Em cada uma
dessas partes, foram adicionados os ingredientes: para a primeira parte da manteiga, adicionaram-se as
ervas: cebolinha e salsa, para a segunda parte adicionou-se a pimenta e o suco do limão cravo e na terceira
parte, adicionou-se o mel e o suco da laranja pera. Todas as partes foram misturadas até completa
homogeneização e foram armazenadas em geladeira até o momento da análise sensorial.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Em relação às notas dos atributos analisados, observou-se que a manteiga manteve notas entre 7 e 9
confirmando sua ótima aceitabilidade e esta aceitação dos consumidores atingiu diferentes faixas etárias
assim, pode-se dizer que foi possivel produzir um alimento de maior valor nutricional que pudesse ser
apreciado pelo consumidor final sem que haja perdas da qualidade sensorial do produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos no presente trabalho, constatou-se que a aceitação geral dos provadores em
relação aos novos sabores de manteiga foi muito boa, confirmando que estes produtos têm um potencial
elevado no mercado consumidor.
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IMPORTANCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
SIMENSATO, Leandro Augusto - Discentes do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO
BUENO, Silvia Messias - Docente do Curso de Engenharia de Alimentos- UNILAGO

RESUMO
A água potável é de grande importância para a indústria de alimentos, já que influencia diretamente a qualidade do
produto. Em certos alimentos a água de abastecimento da indústria é incorpora ao produto sendo, de extrema
importância garantir sua potabilidade. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre o
monitoramento e a importância da água na indústria de alimentos. De acordo com os dados obtidos verificou-se que a
água utilizada na indústria de alimentos deve apresentar-se dentro de certas especificações quanto à qualidade físicoquímica e bacteriológica no entanto, há um uso exorbitante de água para se produzir alimentos assim, é de grande
importância um controle ambiental na indústria alimentícia.
PALAVRAS-CHAVE: Alimento, Água, Revisão

INTRODUÇÃO
A água potável é de grande importância para a indústria de alimentos, já que influencia diretamente a
qualidade do produto. Independentemente da planta processadora se houvesse o uso de água não
potável em qualquer etapa, comprometeria a qualidade sanitária do produto final. Em certos alimentos a
água de abastecimento da indústria é incorpora ao produto, sendo de extrema importância garantir sua
potabilidade (CUNHA, 2016). A água na indústria de alimentos é fundamental, devido às várias funções que
desempenha. Sendo assim, ela deve apresentar dois requisitos importantes: qualidade e quantidade.

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo teórico onde foram pesquisados vários autores que desenvolveram pesquisas
relacionada ao uso da água potável na industria de alimentos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A água utilizada na indústria de alimentos deve apresentar-se dentro de certas especificações quanto à
qualidade físico-química e bacteriológica. O controle de qualidade da água garante melhor rendimento na
produção, durabilidade de produtos nas prateleiras, qualidade de vida e saúde aos consumidores.
Trabalhando-se com a água dentro dos padrões e recomendações legais vigentes, seja de dureza, teor de
cloro residual ou mesmo de substâncias químicas, a qualidade dos produtos da indústria alimentícia é
preservada, tornando o estabelecimento capacitado para a produção de alimentos (BAKTRON, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É inegável que a água é fundamental para a indústria de alimentos, visto que é utilizada como ingrediente,
facilitador para incorporação de ingredientes, agente de higienização e limpeza, além de fonte de
resfriamento e aquecimento dos produtos. Considerando todos os usos, a água deve-se encontrar dentro
dos padrões de qualidade quanto às características físico-químicas e bacteriológicas. É primordial para que
a produção dos alimentos aconteça sem alteração dos produtos elaborados, sem a deterioração de
máquinas e equipamentos além de que apresentem boas qualidades sensoriais, tenham condições
higiênico-sanitárias satisfatórias e não ofereçam quaisquer riscos à saúde do consumidor. As maioria dos
itens da nossa vida que estão na nossa mesa são, alimentos processados e bebidas que necessitam de um
grande consumo hídrico, este uso exorbitante de água para se produzir alimentos faz-se necessario um
controle ambiental na indústria alimentícia.
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PROCESSO DE LAVAGEM A SECO DE CANA-DE-AÇÚCAR
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RESUMO
A cana foi o primeiro produto de cultivo em larga escala na história agrícola do Brasil, além de sua utilização para
obtenção de açúcar, a cana é destinada também para a produção de etanol, cuja importância econômica e política é
cada vez mais acentuada no contexto geopolítico internacional dos combustíveis e da fontes de energia. Com o
aumento da mecanização da colheita de cana de açúcar, hove a necessidade de aplicações de novas tecnologias. Esta
pesquisa teve como objetivo realizar um revisão da literatura sobre o processo de lavagem a seco de cana de açucar e
suas vantagens. De acordo com os dados apresentados pode-se concluir que o aumento da colheita mecanizada a
lavagem da cana tornou-se pouco indicada uma vez que ocorre uma maior perda de sacarose além de que, a lavagem
a seco possui várias vantagens, como economia de água, aumento da capacidade de moagem, redução no volume de
torta de filtro e a utilização da palha como combustível suplementar de energia.
PALAVRAS-CHAVE: Cana-de-açucar, Lavagem, Revisão

INTRODUÇÃO
O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Com a cana-de-açúcar, há a produção de álcoois,
combustíveis industriais, aguardentes, cera, além de ser consumida in natura (LUCHESSI, 1995). O Estado
de São Paulo lidera o ranking produzindo aproximadamente 330 milhões de toneladas correspondendo a
56% de toda a cana produzida no pais (IEA, 2012). O setor canavieiro está entre os setores de uso intensivo
da agua para o desenvolvimento das suas atividades e com o aumento da mecanização da colheita de cana
de açúcar, houve procura por novas tecnologias.

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo teórico onde foram pesquisados vários autores que desenvolveram pesquisas
relacionada ao processo de lavagem de cana-de-açúcar a seco.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Através dos dados obtidos, observou-se que os autores estudados apresentaram várias vantagens
referentes ao uso da lavagem a seco pois, esta diminui a perda de sacarose durante o processo além de
que, o impacto ambiental com relação a utilização de recursos hidricos e a economia energética são fatores
importântes a serem considerados na industria alcooleira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se que o aumento da colheita mecanizada a lavagem da cana tornou-se pouco indicada uma vez
que ocorre uma maior perda de sacarose além de que, fazem-se necessários investimentos em
desenvolvimento tecnológico e na busca de soluções alternativas para a agroindústria da cana-de-açúcar
pois, esta causa diversos impactos que se refletem no meio ambiente. O processo de lavagem a seco
possui várias vantagens, como economia de água, aumento da capacidade de moagem, redução no volume
de torta de filtro e a utilização da palha como combustível suplementar de energia.
.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE DESINFETANTES FRENTE À
BACTÉRIA Salmonella EM AVIÁRIOS
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RESUMO
A salmonelose é uma doença transmitida pelos alimentos e causada por bactérias do gênero Salmonella. Uma
higienização adequada das granjas avícolas se faz necessária a fim de evitar a proliferação da doença salmenolose. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial antimicrobiano, frente ao micro-organismo Salmonella, de desinfetantes
utilizados na limpeza e desinfecção de aviários.
PALAVRAS-CHAVE: Salmonella; salmonelose, desinfetantes, toxinfecção alimentar.

INTRODUÇÃO
A salmonelose é uma doença transmitida pelos alimentos, provenientes de aviários, e causada por bactérias
do gênero Salmonella, encontrada em diversos ambientes.
Este micro-organismo interfere,
importantemente, no comércio de frangos e foi apontado como o principal causador de toxinfecções
alimentares (BOROWSKY et al., 2006). Para uma boa assepsia dos ambientes em que vivem, são
necessários desinfetantes específicos para os aviários, com sua fórmula química a base de amônia,
hipoclorito de sódio, iodo e outros. McLaren et al. (2011), avaliaram a eficiência do melhor desinfetante
diante de três amostras, chegando a conclusão que a amônia quaternária foi capaz de eliminar
completamente os micro-organismos. Verificou-se, também, que os desinfetantes a base de ácido
peracético e iodo não combatem os micro-organismos. Penha et al. (2008), verificaram que houve
eliminação de alguns dos sorotipos testados do gênero de Salmonela, porém, não todos. O objetivo deste
trabalho foi avaliar o potencial antimicrobiano, frente ao micro-organismo Salmonella, de desinfetantes
utilizados na limpeza e desinfecção de aviários.

METODOLOGIA
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura especializada, realizada entre agosto e novembro de
2018, no qual consultou-se livros e periódicos presentes na Biblioteca da União das Faculdades dos
Grandes Lagos e em artigos científicos selecionados através de busca no banco de dados do Scielo.

DISCUSSÕES
O ideal em um aviário é prevenir a entrada da bactéria Salmonella por meio de medidas de biossegurança,
higiene e desinfecção do plantel e assim, evitar as inúmeras formas de contágio como: animal portador,
ração, contaminação residual das instalações, ambiente, transmissão por animais domésticos e silvestres e
contaminação cruzada pelo próprio homem. A vacinação, apesar de ser uma opção de prevenção da
bactéria nos criatórios, além de não ser um procedimento obrigatório, e ainda é pouco utilizado nas granjas,
sem contar que ainda se encontra em fase de elaboração uma vacina eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A salmonelose é uma infecção de origem alimentar causado pela Salmonella spp. amplamente distribuídas
na natureza e de fácil contaminação, porém, de difícil eliminação desafiando a indústria a manter um
controle rigoroso desse agente, envolvendo uma boa higiene e sanitização de todo o processo que envolve
o preparo de alimentos avícolas, especialmente os ovos. Verifica-se que há eliminação de alguns dos
sorotipos testados do gênero de Salmonella, porém, não todos e que, portanto, até o momento a melhor
maneira de se evitar a doença salmonelose ocorre por meio de assepsia adequada dos aviários, evitar
superpopulação de animais, manter o local sempre limpo e evitar as inúmeras formas de contaminação
cruzada.
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PRESENÇA DE CROMO HEXAVALENTE NA ÁGUA POTÁVEL
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RESUMO
A água potável é de grande importância para a manutenção da vida e a presença de metais pesados como o cromo
que, mesmo em pequenas quantidades, torna-se tóxico através da exposição dérmica ou oral, além de apresentar
mobilidade no meio ambiente e ter potencial carcinogênico entre outros. O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão
da literatura sobre a presença de cromo hexavalente em água potável. De acordo com os dados obtidos verificou-se
que a água potável deve apresentar-se dentro de certas especificações quanto à qualidade físico-química e
bacteriológica além de estar isenta de metais pesados como o cromo.
PALAVRAS-CHAVE: Cromo, Água, Revisão

INTRODUÇÃO
A água é essencial à vida na Terra, este é poluída, direta ou indiretamente, pela contaminação de diversas
substancias que são prejudiciais a saúde dos organismos e que reduzem a sua utilidade (INFOPÉDIA,
2018). O interesse sobre acumulação e toxicidade de metais tem crescido nos últimos anos, como
consequência das exposições ocupacionais e ambientais ou dos distúrbios causados por estes elementos,
induzidos por situações especiais de doença como, por exemplo, a insuficiência renal. A toxicidade do
cromo está limitada aos compostos hexavalentes (Cromo VI), que têm uma ação irritante e corrosiva no
corpo humano (CHEIS, 2013).

METODOLOGIA
Realizou-se um estudo teórico onde foram pesquisados vários autores que desenvolveram pesquisas
relacionada a presença de cromo hexavalente em água potável.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O interesse sobre acumulação e toxicidade de metais tem crescido nos últimos anos, como consequência
das exposições ocupacionais e ambientais ou dos distúrbios causados por estes elementos. Devido a sua
toxicidade é importante o conhecimento da presença do cromo na água potável além da forma na qual o
elemento se encontra trivalente ou hexavalente. Através dos dados obtidos, observou-se que os autores
estudados apresentaram vários problemas referentes a presenca do cromo na água potável e tambem
apresentaram diferentes tipos de tratamento para a remoção do cromo, principalmente o cromo IV. O
consumo de água contendo cromo hexavalente pode resultar em reações alérgicas, úlceras, redução de
respostas do sistema imune, câncer e outras alterações do material genético (BERGAMASCO et al, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A água desempenha um papel relevante, tanto para o abastecimento público quanto para fins industriais e
agrícolas e sua qualidade físico - química e microbiológica é de extrema importância para manutenção da
saúde e, a presença de metais pesados como o cromo, pode deixa-lá insalubre e levar ao desenvolvimento
de enfermidades. Os danos ocasionados pelos metais pesados à saúde humana são os mais diversos como
a insuficiência renal além de, causar grave irritação das vias respiratórias e possuir propriedades
carcinogênicas. Assim, faz-se necessária a remoção deste contaminante antes do uso da água potável.
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DESENVOLVIMENTO SORVETE DETOX DE COUVE, ABACAXI E ÁGUA DE COCO COM
PROPRIEDADES FUNCIONAIS
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RESUMO
A busca por uma alimentação saudável, que ao mesmo tempo seja nutritiva e agradável ao paladar, tornou-se uma
constante na rotina de muitas pessoas. O mercado brasileiro ainda carece de produtos que supram essa necessidade.
O objetivo deste trabalho consistiu no desenvolvimento de um sorvete Detox, acrescido de propriedades funcionais a
base de abacaxi, couve e agua de coco. Optou-se pelo sorvete por este ser um alimento amplamente aceito,
extremamente agradável ao paladar e com o qual as pessoas fazem boas associações. Quanto as questões
mercadológicas estudadas, observou-se que posicionar um produto num nicho específico, no caso alimentos funcionais,
é uma estratégia recomendada para se destacar e sobressair em tempos de crise, como as empresas no ramo de
sorvetes enfrentaram no último ano e só agora veem conseguindo se estabilizar novamente. O sorvete DETOX teve
uma boa aceitação devio ao seu paladar agradavel, entretanto uma análise sensorial deve ser realizada para que possa
ser de fato considerada uma taxa de aceitação promissora para o lançamento do produto no mercado.
PALAVRAS-CHAVE: Sorvete, Desenvolvimento, Alimento Funcional

INTRODUÇÃO
Os alimentos funcionais caracterizam-se por oferecer vários benefícios à saúde. São todos os alimentos ou
bebidas que, consumidos na alimentação cotidiana, podem trazer benefícios fisiológicos específicos, graças
à presença de ingredientes fisiologicamente saudáveis (CÂNDIDO & CAMPOS, 2005). A constante
preocupação com a saúde, bem estar e melhoria da qualidade de vida tem forçado o setor alimentício a se
adaptar e desenvolver novos produtos para atender um mercado competitivo, exigente e com um alto
potencial de crescimento.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do sorvete detox foi utilizado um método natural de fabricação, que remete ao
artesanal, com a utilização de produtos selecionados, no caso: agua de coco fresca, abacaxi fruta, melaço
de cana, folhas de couve manteiga, folhas de hortelã, raspas de gengibre. Esses ingredientes foram
inseridos no liquidificador até homogeneizar essa mistura. Depois de homogeneizado, realizou-se o
processo de maturação onde a mistura passou por um tempo descansando, e logo após, foi colocado na
maquina de sorvete onde passou por um processo de congelamento sob contínua agitação (batimento) e
incorporação de ar.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O sorvete mostrou-se agradável aos olhos e ao paladar, com consistência cremosa, sabor suave,
predominantemente de abacaxi e hortelã, com uma cor levemente verde. Por se tratar de um tipo de
alimento já familiar e apreciado pela maioria das pessoas, não houve barreira em experimentar um novo
sabor para quem lhe foi ofertado, não foi constado nenhuma rejeição. Entretanto uma pesquisa mais
aprofundada deve ser realizada para que possa ser de fato considerada uma taxa de aceitação promissora
para o lançamento do produto no mercado, utilizando-se uma amostra populacional mais abrangente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção de um alimentos funcional como o sorvete DETOX é uma estratégia recomendada para se
destacar e sobressair no mercado. Com relação as suas propriedades organolépticas, o sorvete mostrou-se
agradável aos olhos e ao paladar, com consistência cremosa, sabor suave, predominantemente de abacaxi
e hortelã, com uma cor levemente verde. Entretanto uma pesquisa mais aprofundada como a análise
sensorial, deve ser realizada para que possa ser de fato considerada uma taxa de aceitação promissora
para o lançamento do produto no mercado.
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RESUMO
O tratamento de água para uso na caldeira de alta pressão na indústria de alimentos tem grande importância na
geração de vapor, no processo industrial e em analises físico-químicas. Esse tratamento consiste de vários métodos
como osmose reversa, leito misto, trocadores de calor, desaeração e a utilização de compostos químicos. O objetivo
deste trabalho foi estudar os tratamentos de água para uso em caldeira de alta pressão e avaliar os processos de
osmose reversa e troca iônica da água na sequência para uso em uma caldeira de alta pressão de uma usina de açúcar
e álcool. O resultado da análise da água de alimentação da caldeira mostrou que o tratamento utilizado, filtro, osmose
reversa e troca iônica, foi eficiente pois os valores dos parâmetros desejados para um bom funcionamento da caldeira
foram alcançados.
Palavras-chave: Tratamento de água, Osmose Reversa, Leito Misto e Caldeira.

INTRODUÇÃO
Há muitos anos a água para caldeiras sofre tratamento para remoção de dureza e sólidos totais. Na medida em
que as caldeiras foram aumentando sua importância e também as pressões de trabalho foram aumentando, a
exigência da qualidade da água também seguiu a mesma linha. Para minimizar os efeitos prejudiciais da água
bruta, que alimenta o reservatório de uma caldeira é possível selecionar alguns tratamentos que reduzirão ou até
mesmo sanarão os problemas de corrosão, incrustação e arraste. As tecnologias para o tratamento de água de
alimentação para caldeiras mais utilizadas podem ser por abrandamento, desmineralização ou osmose reversa
(LISAUSKAS, 2017). O objetivo deste trabalho foi estudar os tratamentos de água para uso em caldeira de alta
pressão de uma usina, através da determinação de sílica, pH, condutividade térmica e ferro na água antes e após
o tratamento para avaliar a influência desses tratamentos para a qualidade de água que alimenta a caldeira de
uma indústria sucroalcooleira

METODOLOGIA
O estudo foi realizado na água de alimentação da caldeira da marca, marca ENGVAP 65 kg de uma usina de
açúcar e álcool. A água de alimentação da caldeira é proveniente do poço artesiano, localizado na indústria,
passa por um filtro e segue para o tratamento com osmose reversa. As amostras da água, para análise dos
parâmetros físico-químicos, foram coletadas antes do tratamento de osmose reversa e após o tratamento de leito
misto. Os frascos de coletas foram higienizados e nomeados de acordo com o ponto de coleta. No ponto da
coleta, a torneira foi lavada e a seguir deixou-se a água escoar em alta vazão por cerca de 2 a 3 minutos. Esse
procedimento tem por objetivo eliminar os possíveis resíduos e a água estagnada na tubulação. A seguir, foi feito
o enxague, de cada frasco de coleta, com a própria amostra a ser coletada. Na sequência foi coletado 500 mL de
amostra aproximadamente. As amostras foram levadas para o laboratório e deixadas em repouso até atingirem a
temperatura ambiente. As análises físico-químicas realizadas foram: condutividade térmica, pH, sílica e ferro.

DISCUSSÕES
Os resultados das análises mostraram que o tratamento de água por osmose e leito misto foram reduziram
a quantidade de sílica de 2000 para 15 ppb, quantidade de ferro de 0,047 mg/L para 0,002 mg/L, de
Condutividade de 362,4 µS/cm para 1,4 µS/cm e o pH de 9,1 para 6,9. A redução desses valores indica que
o tratamento foi eficiente pois obteve uma água de qualidade para uso na caldeira de alta pressão e, com
exceção do pH, estão de acordo com os parâmetros recomendados pela ANA (2009).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O resultado da análise da água de alimentação da caldeira depois do tratamento realizado mostrou que os
valores dos parâmetros desejados para um bom funcionamento da caldeira foram alcançados, principalmente no
que se refere aos teores de sílica e ferro, possibilitando-se uma redução na formação das indesejáveis
incrustações e redução no processo de corrosão do sistema, tornando-se o processo mais eficiente.
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RESUMO
O uso do cortador de grama é comum hoje, nas residências que possuem jardins, e pensando nisso, que
desenvolvemos um controlador pelo celular via Bluetooth de cortador de grama, através de um aplicativo, com alguns
recursos eletrônicos, dispensamos assim utilização de fios e conectores externos para a utilização do mesmo, pois
conta com uma bateria recarregável de fácil instalação. O projeto foi desenvolvido para facilitar o uso e a utilização em
locais com limitações elétricas sem apresentar alguns riscos que possa proporcionar o convencional, além do conforto
de utilizar o mesmo no quintal, em algum lugar com sombra, ou até mesmo de dentro de casa.
Palavra Chave: Bluetooth, jardim, cortador de grama.

INTRODUÇÃO
Este projeto consiste em fazer um cortador de grama sem a necessidade de um operador próximo ao
mesmo, deixando-o livre de qualquer tipo de acidentes que possa ter no decorrer do corte. Com o decorrer
do trabalho, uma pessoa está sujeito a vários acidentes, como a quebra de uma lâmina do cortador, a
descarga elétrica, devido a utilização da eletricidade para o acionamento do cortador, está sujeito até
mesmo a impactos com pedras, quando entra em contato com a lâmina. Sem a necessidade da utilização
de óculos ou qualquer outro EPI, tem-se o projeto que visa todo o controlo via “Bluetooth”.
Em Araçatuba-SP, enquanto um morador local utilizava seu cortador para roçar a grama de seu jardim,
devido à grande quantidade de chuva em dias anteriores, sofreu uma descarga elétrica, e ela se agravou
por não ter nem um tipo de isolamento em seu equipamento. Tal noticia ocorreu no dia 3 de outubro de
2009.

METODOLOGIA
Inicialmente a ideia era para uma maior comodidade, em usar o cortador de grama sem estar embaixo do
sol quente. Após pesquisas também notamos alguns acidentes pelo fato de ter um condutor. A ideia inicial é
a utilização do celular para o controle total do equipamento, desde a movimentação (frente, Trás, Direita e
esquerda) até o acionamento da lamina.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dado que é um protótipo, seu tempo para cortar 1m² de grama se dá em 108 segundos. A lâmina tem um
comprimento de 0,19 metros de diâmetro e com o tempo de 18 segundos para percorrer 1 metro de
distância. Para cortar 1m² tem q ter 6 passadas do cortador para esse corte perfeito, portanto com cada
passada demorando em 18 segundos, para o corte completo levará 108 segundos.Com a duração da
bateria de aproximadamente uma hora e trinta minutos o protótipo conseguirá cortar aproximadamente 50
m². Os testes foram realizados em grama baixa, até 0,1m de altura e com o solo nivelado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do projeto obtivemos um resultado bom, mesmo sendo apenas um protótipo, as respostas do
cortador ao celular responde bem, ao alcance de até vente e cinco metros sem obstáculos, pros lados,
frente e atrás, sua lâmina apara a grama com precisão de cinco milímetros, porém se o terreno for irregular
o corte ficará irregular, autonomia da bateria durantes os testes se manteve bem estável, sem perdas de
potência durante uma hora e meia, com tudo o protótipo se manteve proposto a execução da tarefa.
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USO DA ENERGIA SOLAR EM PROJETO RESIDENCIAL
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RESUMO
Através de um projeto desenvolvido anteriormente para utilização da energia solar como fonte de energia elétrica,
desenvolveu-se um protótipo para a implantação de uma fonte de alimentação fotovoltaica, com objetivo de suprir a
alimentação do circuito de iluminação em LED para uma maquete residencial.
PALAVRAS-CHAVE: energia, Led, protótipo, solar, sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
A energia solar é abundante e renovável, ou seja, não polui nem degrada o ecossistema. A possibilidade de
aplicação desta fonte de energia para uso residencial é uma alternativa viável, pois apresenta potencial
crescente de utilização. Ela pode ser utilizada como solução para áreas afastadas e ainda não eletrificadas,
considerando o elevado índice de irradiação solar no território brasileiro. Esta fonte é inesgotável e se torna
potencialmente competitiva com as demais fontes de energia. O desafio é o desenvolvimento de formas
eficientes de captação, armazenamento, associação com outras fontes primárias de energia e sua eficiente
aplicação.Considerando que a sociedade atual é cada vez mais dependente de energia, e esta é um bem
cada vez mais escasso, os atuais crescentes custos para geração de energia e as questões ambientais na
produção deste bem, este trabalho é oportuno para avaliação desta alternativa energética e o
desenvolvimento da consciência profissional sobre a necessidade de preservação da vida no planeta.
METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido a partir de revisões bibliográficas de publicações correspondentes ao tema em
estudo, pesquisas na em sites de associações técnicas, entidades cientificas e em trabalho interdisciplinar
anterior. O foco principal da pesquisa é o uso consciente e eficiente de energia, fontes renováveis e micro
geração de energia.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A utilização da energia fotovoltaica, atualmente, apresenta crescimento importante, considerando as
pesquisas e o viés crescente de utilização para as mais diversas aplicações nos diferentes segmentos
consumidores.Levando em conta o segmento residencial, a utilização da energia fotovoltaica apresenta
diversificadas formas de aplicação, dentre as quais destacamos a micro geração distribuída, sistemas de
iluminação, sistemas de segurança, acionamento automatizado de diferentes dispositivos, supervisão e
controle e outras diversas possibilidades.Neste trabalho de iniciação científica desenvolvemos um painel
fotovoltaico associado a um sistema de servomecanismo, com objetivo de posicionar o painel solar em
relação ao sol, para obtenção do ponto ótimo de captura desta energia. A energia produzida é aplicada para
alimentar um sistema de iluminação com a tecnologia LED, instalado em uma maquete.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do desafio para desenvolvimento desta pesquisa, foi possível obter sucesso na construção deste
protótipo. Nota-se que existe inúmeras possibilidades, considerando esta uma forma promissora de
produção de energia elétrica. A expectativa é grande sobre a possibilidade de melhoria no rendimento dos
painéis solares e associação com outras formas de energia. Dentre os diversos benefícios, o planeta será
mais sustentável, a utilização da energia será mais eficaz e toda forma de vida, direta o indiretamente, será
beneficiada.
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RESUMO
As soft starters são uma classe de dispositivos para acionamentos de motores elétricos amplamente utilizados nas
indústrias devido ao número em larga escala desses motores em seus processos. O intuito do equipamento é suavizar a
partida e a parada dos motores elétricos, evitando os picos de correntes que geram inconvenientes para as
concessionárias de energia elétrica. Nosso trabalho interdisciplinar teve como objetivo construir um protótipo funcional
de uma soft starter utilizado um microcontrolador Atmega 328P, toda a programação e construção do circuito foi feita
pelo grupo. Os ensaios são feitos utilizando uma lâmpada incandescente como carga, onde é possível ver claramente a
luminosidade da lâmpada aumentar e diminuir simulando a partida e parada de um motor. O controle das rampas de
aceleração e desaceleração são ajustados pelo operador através da IHM. O principal componente do circuito é o triac
que faz os cortes na onda senoidal gerando a partida e parada suave.
PALAVRAS CHAVES: Soft Starter; Micro controlador; Partida de Motor.

INTRODUÇÃO
A soft-starter foi um equipamento idealizado e criado com o intuito de suavizar a partida de motores
elétricos, já que na partida direta (ligação do motor direto à rede sem uso de nenhum dispositivo) sua
corrente de pico (Ip) pode chegar até a oito vezes o valor da sua corrente nominal. É claro que esses picos
elevados começaram a gerar prejuízos às concessionárias de energia elétrica, por causa da sobrecarga na
rede, principalmente nos horários de picos onde os motores das indústrias eram acionados; Sem falar no
desgaste das partes mecânicas e acoplamentos dos motores com suas cargas. Hoje a legislação exige que
um motor acima de 10CV de potência ( dependendo da concessionária) não seja ligado direto à rede para
evitar tais danos.
METODOLOGIA
Para construção do protótipo funcional da soft-starter foi utilizado um microcontrolador Atmega 328P e
programado na linguagem C. Através da leitura do zero da onda senoidal o software faz o cálculo do tempo
de disparo do triac, sendo que o mesmo varia de acordo com a rampa de aceleração e desaceleração que
foi predefinida pelo usuário através da IHM. A leitura da tensão na carga foi realizada através de um divisor
de tensão, o sina alternado proveniente da rede é retificado e filtrado e enviado para uma porta analógica do
microcontrolador, onde está conectado o divisor resistivo. Para a leitura da corrente foi utilizado um sensor
invasivo ACS212 que varia de 0 a 5v em relação à corrente lida.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O protótipo construído teve como principal objetivo provar o conceito da partida suavizada através de
TRIACs. Normalmente a parte de potência de uma soft stater é composto por uma topologia eletrônica
chamada cicloconversores, em que se utiliza um componente chamado SCR, porém analisando o
resultando obtido pelo protótipo funcional, observou o mesmo comportamento de partida ( rampa de
aceleração) e na parada ( rampa de desaceleração) de uma sofr stater comercial. O comportamento de
suavização de partida e parada foi observado através do osciloscópio e o índice de iluminação de uma
lâmpada incandescente, que foi utilizada como carga. Comprovando desta maneira a eficiência deste
método de partida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se com a execução do projeto a eficiência no controle das rampas de partida e parada da carga.
Os testes e demonstração do projeto são feitos utilizando uma lâmpada incandescente onde pode ser visto
claramente através do brilho da lâmpada o controle através da programação feito na IHM.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo à implementação de um sistema de automação residencial, voltado para pessoas com
necessidades especiais. Com o avanço tecnológico as pessoas estão cada vez mais buscando praticidade, comodidade
e acessibilidade para seus lares, por isto vem ganhando espaço no mercado pela modernidade que proporciona. A
domótica é a área do conhecimento e da engenharia voltada ao desenvolvimento de soluções de automação residencial
para dispor, maior conforto e acessibilidade. O trabalho envolve a automação da iluminação (sala, banheiro, jardim,
quarto, cozinha, sacada e varanda), do acionamento do alarme residencial, do portal de entrada e do acionamento do
motor da piscina, e gerenciamento remoto através de uma página Web, que pode ser acessado por qualquer dispositivo
com acesso à internet.
PALAVRAS-CHAVE: Domótica, Automação Residencial, Portadores de necessidades especiais.

INTRODUÇÃO
Domótica é uma tecnologia que permite a gestão de dispositivos para automatizar rotinas de trabalhos de
uma casa. A palavra “domótica” deriva-se da palavra domus (casa) e robótica (controle automatizado).
Segundo Chaves (2015), a robótica está ligada ao ato de automatizar, isto é, realizar ações de forma
automática. A domótica tem uma grande importância para a acessibilidade, uma vez que facilita a interação
de pessoas que tenham algum tipo de deficiência física com os mecanismos do dia-a-dia, de forma que se
ajuste às suas necessidades e se mostrando cada vez mais presente em nossas vidas. Visto isto, pode-se
dizer que a automação residencial, mais cedo ou mais tarde, tornar-se-á comum para a sociedade e trará
mudanças incontestáveis nos projetos e construções habitacionais, fazendo com que proporcione mais
conforto, comodidade e satisfação ao público alvo.

METODOLOGIA
O método principal utilizado neste projeto para aumentar a qualidade de vida de pessoas portadoras de
necessidades especiais foi a programação de um site capaz de controlar completamente o projeto. A
programação inserida no Arduino, utilizada para controlar o sistema, foi desenvolvida em linguagem
Processing (a qual é baseada em C e C++).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A automação vem se desenvolvendo mais e sendo aplicadas cada vez mais em inúmeros ambientes
diferentes como na indústria com o avanço de maquinários capaz de executar inúmeras tarefas, nas
residências com o desenvolvimento de vários eletrodomésticos com a capacidade de executar tarefas que
facilitam nosso dia a dia, como a máquina de lavar louça, podendo também ser aplicados não só no para as
pessoas comuns mais também das pessoas com necessidades especiais com algum tipo de dificuldade.
Siqueira (2017), muitos brasileiros apresentam dificuldades em relação a sua mobilidade e independência.
Estima-se que no Brasil 23,1% da população sejam compostos por pessoas idosas ou com algum tipo de
deficiência física.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste projeto foi à implementação de um sistema de automação residencial voltado para pessoas
com deficiências físicas, onde envolve a automação de uma residência, e gerencia remota através de uma
página Web, que ficara armazenada em um computador conectado à rede interna da residência.
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RESUMO
A necessidade de uma gestão e controle está cada vez mais presente nos dias atuais, desde grandes processos nas
indústrias como até mesmo com um pequeno produtor rural. Neste projeto foi desenvolvido um sistema para
automatizar o controle da carga hidráulica de reservatórios. Utilizamos um sensor de nível e uma bomba conectada a
um microcontrolador Arduino, será feito uma programação onde faremos um controle e supervisionado por um
software
.
PALAVRAS-CHAVE: Automação, controle de nível, Arduino, reservatório, supervisório.

INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, em que várias cidades no Brasil enfrentam uma crise hídrica, e que têm a
possibilidade de coleta de água através de poços com a utilização de bombas, esse método tem
se mostrado uma arma poderosa na forma de captação de água. O Arduino se tornou uma
importante ferramenta de estudo e aprendizado em várias áreas. A grande vantagem em se ter
um sistema de automação que use uma plataforma programável é a facilidade em se testar e
evoluir o sistema.
METODOLOGIA
Para melhoria da qualidade de vida e reduzindo cada vez mais a dificuldade para coleta de água em
poços, a análise preliminar para desenvolvimento deste projeto, será como um protótipo que irá trabalhar
quando a bomba for acionada e controlar o nível da água desejado através de um software de auxilio.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
O Arduino é um modelo de microcontrolador em outras palavras, é um circuito eletrônico que interage
diretamente entre o computador e o usuário através de uma programação. O software supervisório é um
produto que incorpora a rede de equipamentos através de aquisição de dados, e transmitem informações
em redes bidirecionais de dados entre o Arduino e o computador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho propôs colocar em prática o funcionamento do sistema eletrônico para controle de nível de
líquidos em reservatórios, foram coletados dados nos dias 31 de outubro e 1 de novembro de 2018 das
19:30hs até às 20:30hs e o sistema se comportou de forma desejada, funcionando corretamente. Este
projeto atingiu seu objetivo principal, provando que o sistema possui eficiência podendo ser utilizado em
vários setores.
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PAINEL DIDATICO COM CLP E IHM PARA CONEXÃO A UM SISTEMA SUPERVISORIO
AQUINO, Leandro Tabarin; BELTRAMINI, Rodrigo Antonio; GOLFETTI, Varlei Jose. Discentes do
curso Engenharia Elétrica - Instituição de Ensino UNILAGO.
GODOI, A A. Lucas; TANCREDO, Leandro de Oliveira. DE OLIVEIRA, Nizamar A. Docentes do
curso Engenharia Elétrica - Instituição de Ensino UNILAGO.
RESUMO
Fazer um painel com CLP que, além de portátil, comunique-se com um programa supervisório para que
assim possa ser realizado os testes desejados, sendo possível a conexão com outros painéis formando uma
rede de CLP’s, deixando as aulas dos professores mais praticas podendo simular situações que ocorre por
exemplo em um ambiente industrial.

INTRODUÇÃO
Segundo Luiz Eduardo (2011), A automação industrial é uma área de pesquisa que vem ampliando sua
atuação gradativamente nos últimos anos. O uso de dispositivos e a aplicação de soluções desenvolvidos
em automação industriais tem grande repercussão sobretudo no setor industrial. As aplicações não se
resumem em substituir o trabalho humano em tarefas exaustivas, monótonas e perigosas, mas também em
trazer melhoria na qualidade de processos, otimização dos espaços, redução no tempo de produção. Dentre
os principais componentes utilizados em automação, o controlador lógico programável (CLP), que surgiu no
final da década de 60, se destaca por ser responsável pelo controle e toda a lógica do processo .

METODOLOGIA
Inicialmente para a montagem dos painéis, foram levantados tópicos técnicos e teóricos sobre as
características construtivas e funcionais dos CLPs e IHMs além da interação destes equipamentos com
sistemas de supervisão. Depois de feito o levantamento bibliográfico, foi necessário desenvolver o protótipo
do painel a ser confeccionado. Pretende-se realizar esse trabalho operacionalizando testes e viabilizando
experiências, por meios de pesquisas e trabalhos práticos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A montagem foi realizada com sucesso e para validar os kits desenvolvidos, os painéis foram submetidos a
diversos testes, como configuração e programação dos equipamentos, acionamento de saídas digitais e
analógicas, leitura das entradas digitais e analógicas, além do sistema de comunicação. Nenhum painel
apresentou qualquer sinal de falha em seu software ou hardware, demonstrando que já esta apto para
desenvolver a sua finalidade que é auxiliar os professores e aos alunos nas aulas.
. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi possível montar alguns painéis didaticos para o ensino de CLP e IHM, que permite até a
conexão há sistemas de supervisão. Como estes kits são portáteis e modulares, os professores poderão
lecionar com uma maior mobilidade e independência dos laboratórios, podendo manusear estes
equipamentos ao longo de suas aulas, tornando-as mais expositivas e atraentes.
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AVALIAÇÃO SOBRE GERAÇÃO TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Henrique Reis Garcia Martinez; Luísa Lourençon Fernandes; Rafael Sipionato¹Wilson Ferreira
Junior Graduando do curso de Engenharia Elétrica, União das Faculdades dos Grandes Lagos –
UNILAGO;
Danila Comelis Bertolin Docente da União das Faculdades dos Grandes Lagos –UNILAGO
RESUMO
Este estudo objetivou a pesquisa cientifica sobre física aplicada na geração, transmissão, e distribuição de energia
elétrica, pesquisa essa realizada no mês de outubro de 2018. Por meio desta pesquisa foi relatado todo o processo de
geração de energia elétrica, os mais comuns são por meio da hidrelétrica, eólica, combustível fóssil ou termo elétrica e
solar, tendo seu início na barragem onde a uma diferença de potencial entre a água e a turbina fazendo com que seu
movimento gere energia elétrica, neste processo é gerado uma quantidade grande de energia elétrica que é
transportado via torres de distribuição, os chamados “linhões”, onde toda essa carga é rebaixada em subestações, que
por sua vez faz uma segunda distribuição via postes diminuindo a carga para ser compatível com os aparelhos
eletrodomésticos e eletrônicos do destino final, residência ou indústria, está requerendo uma quantidade maior de
carga.

INTRODUÇÃO
A energia elétrica é uma forma de potência eficaz na criação do que usualmente se chama voltagem entre
dois pontos, que permitem criar uma corrente elétrica (fluxo ordenado de partículas portadoras de carga
elétrica) entre ambos. Assim, a energia elétrica, ou eletricidade, é a forma como os fenômenos relativos a
cargas elétricas se denominam. É uma das formas de energia mais utilizada atualmente devido à sua
facilidade de transporte e baixo índice de perda de energia durante conversões.
A energia elétrica foi descoberta por Tales de Mileto, um filósofo grego, ao esfregar um âmbar (em grego
diz-se élektron) em um pedaço de pele de carneiro. Foi então que ele observou que após esfregar o âmbar
atraía pedaços de madeira e palha. (A GERADORA, 2015).
A energia elétrica, hoje, é essencial para todas as pessoas, assim como o fogo foi essencial na antiguidade.
O objetivo deste trabalho é retratar as aplicações e importância da física aplicada na engenharia elétrica.
METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido junto ao Departamento de Engenharia Elétrica da União das Faculdades das
Grandes Lagos. O estudo foi realizado por meio de revisão de literatura para levantamento de informações
atuais sobre Geração Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica.
DISCUSSÕES
A energia elétrica nada mais é que o fluxo ou movimento ordenado de partículas ou cargas, este fluxo
também é chamado de tensão, essas partículas se chamam elétrons. Dito isto para sua usualidade, ela
primeiro tem que ser “transformada”, e pode ser gerada de algumas maneiras sendo elas por usina
hidroelétrica, eólica, solar, fóssil ou termo elétrica. Energia Hidráulica, também conhecida como energia
hídrica ou hidrelétrica, é aquela obtida através do aproveitamento da energia potência e cinética das
correntes de água em rios, mares ou quedas d’água. É considerada uma fonte de energia renovável e
limpa. A água neste caso desenvolve o papel de energias: cinética, potencial e mecânica no processo de
geração de energia elétrica. (SUAPESQUISA, 2018)
A energia eólica é produzida a partir da força dos ventos e é gerada por meio de aero geradores. Neles, a
força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que aciona um gerador elétrico. É uma energia
abundante, renovável e limpa. O vento neste caso é a energia mecânica aplicada nas "pás” fazendo com
que girem e gerem energia elétrica (CASADOSVENTOS). Energia solar é aquela proveniente do Sol
(energia térmica e luminosa). A energia elétrica formada a partir de combustíveis fósseis apresenta um
método típico de geração: a combustão dos recursos minerais, que podem ser gás natural, petróleo ou
carvão mineral, aquece tanques de água a altas temperaturas, formando vapor em alta pressão. O vapor
em alta pressão circula por turbinas com pás, que utilizam a energia cinética recebida em suas pás por este
vapor em movimento para ativar o gerador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sobre geração transmissão e distribuição de energia elétrica é de extrema importância e muito
interessante, pois a energia elétrica que alimenta as indústrias, comércio e nossos lares é gerada
principalmente em usinas hidrelétricas, onde a passagem da água por turbinas geradoras transformam a
energia mecânica, originada pela queda d agua, em energia elétrica.
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A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO USO DA NIMESULIDA EM DROGARIAS
DA SILVA, Aloísio Daniel Gomes. Discente do curso de Farmácia – UNILAGO.
FURST, Cássio Higo Fedossi. Docente do curso de Farmácia – UNILAGO.

RESUMO
A nimesulida é um anti-inflamatório não esteróide (AINE), com ação inibitória mais seletiva sobre a COX-2, indicada
para o tratamento de vários distúrbios inflamatórios, dor e febre, sendo comumente prescrita por médicos. O Brasil é um
dos países que mais se consome medicamentos atualmente, sendo que na maioria das vezes, este uso se faz de forma
indiscriminada e sem prescrição médica. O farmacêutico tem papel fundamental para assegurar o uso racional e seguro
dos fármacos, para precaver os enganos associados à prescrição medicamentosa e à dispensação farmacêutica.
Dentre inúmeras atribuições do farmacêutico que trabalham em drogarias no Brasil, destacam-se: avaliar a prescrição
médica, proporcionar assistência farmacêutica através de ações de educação sanitária e orientações quanto ao modo
de utilização dos medicamentos, especialmente os que possuem efeitos colaterais indesejáveis, assegurando condições
adequadas de cuidados e dispensação de medicamentos, tendo em vista, principalmente a qualidade, eficácia e
segurança dos produtos.
PALAVRAS-CHAVE: Nimesulida; Anti-inflamatório; Assistência Farmacêutica; Uso Racional de Medicamentos.

INTRODUÇÃO
A nimesulida possui indicação anti-inflamatória, analgésica e antipirética, está associada à baixa incidência
de efeitos adversos gastrintestinais. Dado seu perfil seletivo não é a única opção para pacientes que não
toleram os outros coxibes, que são fármacos utilizados no tratamento da dor e inflamação, de eventos
cardiovasculares e cerebrovasculares (BRUNTON et al., 2010). O farmacêutico deve estar presente durante
todo o período de funcionamento do estabelecimento, proporcionando a assistência direta ao paciente
através da atenção farmacêutica, além de atuar como fonte de informações baseadas no conhecimento
técnico-científico, apresentando postura pró-ativa na prática da dispensação (DÁDER et al., 2008). Objetivo
deste estudo foi observar as consequências do uso abusivo da nimesulida, demonstrando o uso
indiscriminado desse medicamento pela população, através da automedicação.

METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica em base de dados como SciELO (Scientific Library
Online), Google Acadêmico, e em livros de farmacologia.

DISCUSSÕES
A nimesulida tem sido um medicamento de alta procura em drogarias por jovens e adultos, principalmente
para o tratamento de inflamações. Mesmo com toda a importância da utilização da nimesulida, quando não
utilizada adequadamente, ou usando de forma abusiva, pode proporcionar vários riscos à saúde da
população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso abusivo da nimesulida pode acarretar esofagite, gastrite, úlcera gástrica, além disso, a utilização
concomitante de AINES são os principais fatores de riscos para estas complicações. A nimesulida possui
efeito anti-inflamatório, analgésico e antipirético. Entende-se que a utilização prolongada ou inadequada,
causa mais riscos do que benefícios ao usuário. Portanto, é de extrema importância que a utilização dessa
classe terapêutica seja prescrita pelo médico e o seu uso seja orientado pelo farmacêutico, garantindo uso
racional de medicamentos.
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USO DO OMEPRAZOL EM DOENÇAS RELACIONADAS À ACIDEZ GÁSTRICA
PIOVESAN, Ana Carolina. Discente do curso Farmácia – UNILAGO.
CAIRES, Cássia Regina Suzuki. Docente do curso Farmácia – UNILAGO.

RESUMO
Doenças relacionadas às alterações na acidez estomacal acometem cerca de 70% da população, podendo resultar em
diversas patologias, sendo as mais comuns: dispepsia, úlcera gástrica, refluxos em conjunto com bactérias como
Helicobacter pylori. Em 1988, foi descoberto o primeiro inibidor da bomba de prótons, o omeprazol, possibilitando o
tratamento adequado de doenças relacionadas à acidez estomacal e, consequentemente, diminuição dos sintomas e,
por fim, a cura. Outros inibidores também foram descobertos, mas até hoje o mais utilizado e prescrito pelos médicos,
principalmente pelo Sistema único de Saúde, é o omeprazol. Possui eficácia comprovada nas patologias que acometem
o trato gastrointestinal e sua taxa de sucesso é grande quando comparada aos outros fármacos da mesma classe
terapêutica descobertos mais recentemente. Possui mecanismo de ação seguro e eficaz, mesmo tendo suas
especificidades.
PALAVRAS-CHAVE: Inibidores da bomba de prótons; Omeprazol; Acidez gástrica.

INTRODUÇÃO
Doenças relacionadas à acidez gástrica são condições multifatoriais que requerem combinações de agentes
para reestabelecerem os danos da mucosa esofágica, duodenal e gástrica (HUMPHRIES; MERRITT, 1999).
Essas patologias podem ser tratadas com inibidores da bomba de prótons, que são eficazes no tratamento
de manifestações e complicações de doenças pépticas, na doença do refluxo gastresofágico (sendo o
tratamento de escolha para esse quadro), na cicatrização e na prevenção de úlceras pépticas induzidas
pelo uso crônico de AINEs e, além disso, atuam como coadjuvantes na redução da recorrência de úlceras
pépticas causadas por Helicobacter pylori (COELHO; CASTRO, 2002; HOEFLER; LEITE, 2009). É uma
classe composta por sete medicamentos, sendo o principal deles o omeprazol. Objetivou-se neste estudo
analisar o mecanismo de ação do referido fármaco frente às doenças gástricas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em bases de dados virtuais como: Google Acadêmico,
Scielo, revistas eletrônicas, obras literárias e trabalhos acadêmicos.

DISCUSSÕES
O omeprazol é o fármaco de primeira escolha para tratar doenças relacionadas à acidez gástrica por possuir
alta eficácia. Seu mecanismo de ação, visa promover a redução da acidez gástrica por meio do bloqueio da
enzima H+/K+ ATPase, a qual participa da síntese de ácido gástrico e, é localizada na superfície das células
parietais, inibindo, dessa forma, a secreção de ácido para o lúmen estomacal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão aponta que, apesar de ser um fármaco com mais de 30 anos, o omeprazol, continua sendo o mais
utilizado, por possuir um mecanismo de ação específico na bomba de prótons e inibição seletiva da H +/K+
ATPase. Evitando, assim, o excesso de ácido no estômago.
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO COMBATE À AUTOMEDICAÇÃO E OS EFEITOS DO
USO DO PARACETAMOL SEM PRESCRIÇÃO
MARIN, Beatriz Miatelo. Discente do curso Farmácia – UNILAGO.
BENZATTI, Fernanda Paulin. Docente do curso Farmácia - UNILAGO.

RESUMO
O hábito de automedicar-se pode provocar danos à saúde ou mesmo mascarar sintomas de doenças mais graves. O
farmacêutico é o profissional que conhece os aspectos dos medicamentos e pode dar informações privilegiadas aos
pacientes que o procuram. O paracetamol é considerado seguro quando utilizado em doses terapêuticas, porém em
decorrência ao fácil acesso e o desconhecimento da população sobre seus efeitos nocivos para o organismo, o fármaco
constitui uma das grandes causas da hepatotoxicidade. São necessárias medidas preventivas que contribuam para a
diminuição dos riscos causados pela automedicação e conscientizar a população dos perigos e dos efeitos adversos
que certos medicamentos podem causar.
PALAVRAS-CHAVE: Automedicação; Paracetamol; Hepatotoxidade; Assistência Farmacêutica.

INTRODUÇÃO
A Assistência Farmacêutica tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida do paciente,
promovendo o uso racional de medicamentos e a adesão à farmacoterapia (PERETTA; CICCIA, 2000). O
hábito de automedicar-se pode provocar danos à saúde ou mesmo mascarar sintomas de doenças mais
graves. O paracetamol é um dos analgésicos e antipiréticos atualmente mais utilizados, devido ao seu fácil
acesso e por não necessitar de prescrição médica. A falta de conhecimento sobre seus efeitos tóxicos
aumenta significativamente o número de intoxicações (SEBBEN et al., 2010). O objetivo deste trabalho foi
realizar um levantamento bibliográfico sobre os riscos da automedicação do paracetamol e ressaltar a
importância do farmacêutico no combate a essa prática.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, utilizando sites da ANVISA, CIATOX, Organização Mundial da Saúde,
juntamente com as bases de dados SciELO, Pubmed, livros e revistas científicas.

DISCUSSÕES
O paracetamol é classificado com hepatotóxico e pode provocar lesão hepatocelular através de três
mecanismos. A forma mais comum de hepatotoxicidade é a superdosagem, ou seja, ingestão de doses
superiores a 10 g em adultos ou 150 mg/kg em crianças, entretanto, doses acima de 4g/dia também podem
promover hepatotoxicidade; outro mecanismo é a excessiva ativação do sistema citocromo P450 (CYP),
resultado do uso crônico de determinados medicamentos indutores enzimáticos e do álcool crônico; e o
terceiro é através da depleção dos níveis de glutationa do hepatócito induzida pelo álcool. O papel do
farmacêutico é fornecer informações para assegurar o uso racional dos medicamentos, visando à segurança
do paciente, com o intuito de obter resultados positivos na sua saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática da automedicação é preocupante e aumenta a cada dia. Grande parte da população desconhece o
fato de que os medicamentos quando utilizados incorretamente podem resultar em reações adversas
graves. Neste trabalho, observa-se que o paracetamol é considerado seguro quando utilizado na posologia
adequada, entretanto, doses mais altas podem acarretar hepatoxicidade. Por se tratar de um medicamento
não tarjado e isento de prescrição médica, torna-se de fácil acesso e está relacionado a vários casos de
intoxicação, sobretudo em crianças. O farmacêutico dentro de suas habilitações é o profissional capacitado
para prestar assistência farmacêutica, com a finalidade de conscientizar o paciente sob o uso racional dos
medicamentos.
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EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DO GEL COM EXTRATO DE Citrus reticulata
CAMPOS, Daniel. Discente do curso de Farmácia – UNILAGO.
PEREIRA, Luis Lenin Vicente. Docente do curso de Farmácia – UNILAGO.
RESUMO
As plantas possuem compostos com ampla atividade biológica, segundo pesquisas 90% da população faz uso de
plantas medicinais. O gênero Citrus é um dos mais importantes da família Rutaceae, pois seus frutos estão presentes
na dieta de muitas pessoas. A espécie Citrus reticulata, popularmente conhecida como Poncã, apresenta benefícios ao
organismo como efeito antioxidante, antifúngico, antibacteriano, antiviral, anticancerígeno e anti-inflamatório. O presente
estudo tem como objetivo geral o efeito anti-inflamatório do gel com extrato de C. reticulata para o tratamento de
quadros inflamatórios de membros inferiores, para isso foram selecionadas 5 mulheres que relataram dores nos
membros inferiores. Foi utilizado o gel com extrato de poncã no local por 8 dias. O efeito foi quantificado por meio de um
questionário. Após a avaliação dos efeitos do gel com extrato de C. reticulata foi possível verificar que 100% das
participantes obtiveram resultado satisfatório no alívio da dor e do edema.
PALAVRAS-CHAVE: Citrus reticulata; Poncã; Ação terapêutica; Anti-inflamatório.

INTRODUÇÃO
As plantas constituem uma importante fonte de compostos com ampla atividade biológica, nota-se que 90%
da população já tenha feito uso, pelo menos uma vez, de plantas medicinais em situações que vão desde
cólicas abdominais até doenças crônicas tais como reumatismo e sinusite (SARWAR, 2011). A fitoterapia e
o uso de plantas medicinais fazem parte da prática da medicina popular, constituindo uma forma eficaz de
atendimento primário à saúde podendo ser complementar ao tratamento usual (MADHU, 2013). A espécie
C. reticulata, popularmente conhecida como Poncã, possui efeito antioxidante, inibitório da fibrose pulmonar,
antifúngico, antibacteriano, antiviral, anticancerígeno e anti-inflamatório (ZHANG, 2013). Sendo assim, o
presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito anti-inflamatório do gel com extrato hidroalcóolico de C.
reticulata para o tratamento de quadros inflamatórios de membros inferiores.

METODOLOGIA
Para obtenção dos flavonóides e óleo essencial da C. reticulata foi realizado o processo de maceração
simples a frio, o extrato foi posteriormente incorporado em um gel para ultrassom. Foram selecionadas 5
mulheres com idade entre 31 a 40 anos que relataram sentirem fadiga em membros inferiores, foi então
dispensado o gel que foi aplicado nas pernas antes de dormir, durante 8 dias. Por fim, foi aplicado um
questionário para avaliação dos resultados.

DISCUSSÕES
A utilização de plantas medicinais para a assistência e reabilitação da saúde vem sendo muito utilizada.
Diversas plantas possuem efeito anti-inflamatório, uma vez que sintetizam óleos essenciais e alcalóides que
apresentam uma composição química geralmente complexa e são capazes de gerar uma resposta biológica
atuando de diversas formas no organismo. Estudos recentes comprovam que o óleo essencial de C.
reticulata apresenta propriedades antimicrobiana, anti-inflamatória, adstringente e cicatrizante, o que
fundamentou esta pesquisa. Após a avaliação dos efeitos do gel com extrato de C. reticulata foi possível
verificar que 80% das participantes aprovaram a aparência e a textura do gel. Com relação à absorção,
100% das participantes relataram que houve completa absorção do gel e que a sensação na pele foi de
frescor, sendo que nenhum efeito adverso foi relatado. Todas pacientes relataram melhora após a utilização
do gel com extrato de poncã, sendo que 60% relataram melhora após o 2º dia de aplicação, 20% após o 1º
dia de aplicação e 20% após o 3º dia de aplicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível concluir que o gel com extrato de C. reticulata apresentou total de eficácia relacionada ao seu
potencial terapêutico frente às inflamações em membros inferiores e sem nenhum efeito adverso, sendo que
80% das participantes relataram melhora nos três primeiros dias da utilização do gel. O gel foi totalmente
absorvido, levando a uma sensação de frescor imediato. Com relação à aparência e textura do gel, a
aceitação foi boa, sendo que 80% relataram ter gostado muito e apenas uma participante relatou que a
aparência e textura era razoável.
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O SURGIMENTO DA HOMEOPATIA E SUAS PECULIARIDADES
MARTINS, Geovanne Santos. Discente do curso de Farmácia – UNILAGO.
CASTANHOLE-NUNES, Márcia Maria Urbanin. Docente do curso de Farmácia – UNILAGO.
RESUMO
A homeopatia, assim como qualquer outro ramo da ciência, foi construída sob os pilares de vários estudiosos,
engajados na ideia da evolução da ciência médica de um modo geral. Regida por concepções e princípios, como o
princípio dos semelhantes, as doses infinitesimais, o medicamento único, dentre outros princípios de conhecimento de
muitos médicos desde Hipócrates até Hahnemann. Este artigo visa realizar um levantamento bibliográfico da
homeopatia no Brasil e no mundo e citar os principais avanços em relação a esse tipo de tratamento. A homeopatia
atualmente vem evoluindo substancialmente, em curto período de tempo. Apesar de nem todos homeopatas
compartilharem da modernização, esta é irreversível e promissora. A homeopatia é cada vez mais recomendada, sendo
hoje uma forma de tratamento viável, eficiente e de custo acessível. Destaca-se a utilização da Arnica montana (5CH) e
a Atropa belladonna L. (5CH) como fonte de tratamento alternativo para enfermidades acometidas na população.
Palavras-chave: História da homeopatia; Plantas medicinais; Arnica montana; Atropa belladonna L.

INTRODUÇÃO
Com a evolução da ciência médica durante os anos em se tratando da homeopatia, houve uma enorme
disseminação de seu uso, desde os tempos mais remotos. Estudiosos como Hahnemann, Hipócrates,
Paracelso, Galeno, dentre outros, puderam proporcionar formas de tratamentos alternativos onde
demostraram que para se tratar uma pessoa não seria necessário focar apenas na doença, mas também,
basear-se na causa (CORRÊA; QUINTAS, 1994). A homeopatia mesmo não possuindo mecanismos
plausíveis para comprovarem seus resultados, teve um enorme avanço até os tempos atuais (CORRÊA et
al., 1995). O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico apresentando a evolução da
homeopatia no mundo e no Brasil e citar alguns medicamentos recomendados e eficientes ao tratamento de
algumas comorbidades.
METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando as bases de dados do Google acadêmico, SciELO,
PubMed e Bireme, no período de março a agosto de 2018, utilizando as palavras chave história da
homeopatia; Plantas medicinais; Arnica montana; Atropa belladonna L.
DISCUSSÕES
No período de surgimento da homeopatia como uma técnica terapêutica revolucionária, fundava-se um
método inovador para ação de medicamento, além disso, era testado no organismo humano. Sob o enfoque
das novas perspectivas científicas emergentes não havia como se comprovar os fundamentos deste ramo
da medicina. Essa mentalidade, inicialmente inovadora, tornou-se ultrapassada, persistindo os mesmos
princípios até a atualidade. A despeito de todos os preconceitos, a homeopatia atualmente vem evoluindo
substancialmente, em curto período de tempo. Apesar de nem todos homeopatas compartilharem da
modernização, esta é irreversível. De modo que, para o próximo século, podemos esperar pela definitiva
compreensão dos mecanismos terapêuticos da homeopatia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A homeopatia passou por vários contratempos e superações, sendo hoje aceita por grande parte da
população e melhorando a qualidade de vida dos pacientes que a utilizam. Ela é cada vez mais
recomendada, sendo, atualmente, uma forma de tratamento viável, eficiente e de custo acessível, em que,
com sua evolução científica os resultados estão cada vez mais promissores. Alguns dos medicamentos
mais utilizados, como tratamentos alternativos de algumas doenças, são a Arnica montana (5CH) e a Atropa
belladonna L. (5CH).
REFERÊNCIAS
CORRÊA, A. D. et al. A Homeopatia como ciência fatos e suposições. Manguinhos: Scimed, 1995.
CORRÊA, A. D.; QUINTAS, L. E. M. Princípios e conceitos atuais da medicina homeopática. Revista
Brasileira de Medicina. São Paulo, v. 51, n. 1, p. 914-920, 1994.

A IMPORTÂNCIA DO USO DA VALERIANA OFFICINALIS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO
OLIVEIRA, Irene Silva. Discente do curso Farmácia – UNILAGO.
FURST, Cassio Higo Fedossi. Docente do curso Farmácia - UNILAGO.

RESUMO
A Valeriana officinalis é uma alternativa efetiva no tratamento de insônia e ansiedade. A sua espécie vegetal contém os
princípios ativos: ácido valerênico, ácido hidroxivalerênico e ácido acetoxivalerênico. Seu mecanismo de ação é auxiliar,
na atuação da formação reticular por meio de um efeito estabilizante sobre os centros vegetativos e emocionais,
restaurando o equilíbrio autônomo-fisiológico e, inibindo a enzima Gaba transaminase no Sistema Nervoso Central. A
Valeriana officinalis é uma das plantas medicinal mais popularmente utilizada no tratamento do distúrbio do sono e da
ansiedade. Esse medicamento fitoterápico tem apresentado um efeito muito satisfatório e traz excelentes benefícios na
qualidade de vida dos pacientes que sofrem de insônia e ansiedade. Seu uso é regulamentado pela Agência Nacional e
Vigilância Sanitária (ANVISA), entretanto, a utilização deve ser cautelosa, pois os fitoterápicos podem apresentar efeitos
colaterais e interações medicamentosas com o uso de quaisquer outros medicamentos sintéticos.
PALAVRAS-CHAVE: Valeriana officinalis, Transtornos do sono; Medicamentos Fitoterápicos.

INTRODUÇÃO
Existem vários tratamentos medicamentosos para o transtorno da ansiedade, sendo a utilização de
medicamentos fitoterápicos uma das alternativas. O extrato de Valeriana officinalis tem demonstrado um
efeito sedativo para a melhoria da qualidade do sono e redução da ansiedade (MOURA, 2006). Atua na
formação reticular através de um efeito estabilizante sobre os centros vegetativos e emocionais,
restaurando o equilíbrio autônomo-fisiológico (DZIUBA, 1968). Inibem a enzima que metaboliza o GABA
(GABA transaminase), aumentando os níveis desse mediador no Sistema Nervoso Central (RIEDEL et al.,
1982). Objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso da Valeriana no tratamento
dos distúrbios do sono e da ansiedade.

METODOLOGIA
Trate-se de uma revisão bibliográfica, utilizando as bases de dados Scielo (Scientific Eletronic Libray
Online), e Google acadêmico, além de livros de fitoterapia.

DISCUSSÕES
A Valeriana officinalis demonstra possuir, propriedade sedativa, os ácidos valerênicos são responsáveis
pela maior parte dos efeitos da valeriana. Porém, podem apresentar alguns efeitos adversos, como tonturas,
mal-estar, diarreia, indisposição gástrica e depressão. A população em decorrência da ausência de
assistência médica, frequentemente está tomando decisões de tratamento por conta própria, selecionando
terapias que, em muitos casos, não são efetivas, acarretando novos problemas de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Valeriana officinalis, medicamento fitoterápico, cuja ação farmacológica se dá por meio de uma
combinação de três princípios ativos: ácido valerênico, ácido acetoxivalerênico e ácido hidroxivalerênico,
atuando no Sistema Nervoso Central, sendo benéfica para o tratamento da insônia e da ansiedade, utilizada
como uma forma de tratamento alternativo, seguro e eficaz.
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ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES POR ESTUDANTES DO
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAZZONI, Jefferson Renee Benatti. Discente do Curso de Farmácia - UNILAGO
LIMA, Tiago Aparecido Maschio de. Docente do Curso de Farmácia – UNILAGO
RESUMO
A busca pelos padrões estéticos perfeitos e por um melhor condicionamento físico, além da influência da mídia, são
alguns dos fatores que levam ao uso de substâncias anabolizantes. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento da utilização de anabolizantes e de reações adversas em estudantes do Curso de Educação Física. Trata-se
de um estudo descritivo transversal. A média de idade foi de 23±3 anos. Houve predominância do sexo masculino
(60%). O uso de anabolizantes foi relatado por 14% dos estudantes, sendo utilizados o estanozolol (42%), o
propionato de testos- terona (42%) e a metandrostenolona (16%). Reações adversas foram relatadas por três
entrevistados, sendo as altera- ções dermatológicas (4%) e psicológicas (2%), as mais descritas. Apesar dos
entrevistados compreenderem as reações adversas do uso irracional de substâncias anabolizantes, a crença de que
o uso dessas substâncias traz ganho de massa muscular e aumento significativo do desempenho, sobrepõe os
riscos.
PALAVRAS-CHAVE: Estudantes; Educação Física; Anabolizantes; Reações Adversas.

INTRODUÇÃO
A busca de um corpo perfeito induz, cada vez mais, as pessoas a usarem de forma totalmente
equivocada substâncias anabolizantes, sendo que, geralmente, não ocorre orientações sobre os riscos do
uso dessas substâncias (DARTORA et al., 2014). No esporte, os Esteroides Anabólicos Androgênios
(EAA) são frequentemente utilizados com objetivo de aumentar a força e a massa muscular. Entretanto,
essas substâncias acarretam reações adversas (CAVALCANTE NETO et al., 2018). O objetivo deste
trabalho foi realizar o levantamento demográfico e da utilização de EAA, assim como das reações
adversas relacionadas ao uso dessas substâncias em estudantes do Curso de Educação Física de uma
faculdade particular.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo transversal de natureza quantitativa realizado na União das Faculdades
dos Grandes Lagos (Unilago), no período entre fevereiro e julho de 2018. A amostra foi constituída por 50
acadêmicos do Curso de Educação Física que aceitaram participar da pesquisa, assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram coletados através de um questionário elaborado pela
equipe do estudo. Os dados coletados foram analisados através de estatística descritiva. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unilago sob o parecer de n° 2.294.755.

DISCUSSÕES
Os motivos que justificam a utilização de EAA são bem diversificados, seja em atletas ou não. Observase que, na maioria dos casos, essa utilização é feita de modo pouco consciente e até mesmo em
decorrência do fácil acesso ao mercado e por estímulo da mídia. A ausência de fiscalização contribui para
a utilização dessas substâncias sem prescrição médica, acarretando uso irracional. Assim, o uso de EAA
por praticantes de diversas modalidades esportivas apresenta-se como uma forte preocupação mundial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A média de idade da amostra estudada foi de 23±3 anos, com predominância do sexo masculino (60%).
O uso de anabolizantes foi relatado por 14% dos estudantes, sendo utilizados o estanozolol (42%), o
propionato de testosterona (42%) e a metandrostenolona (16%). Reações adversas foram observadas em
três entrevistados, sendo as alterações dermatológicas (4%) e psicológicas (2%), as mais descritas.
Apesar dos entrevistados compreenderem as reações adversas do uso irracional de substâncias
anabolizantes, a crença de que o uso dessas substâncias traz ganho de massa muscular e aumento
significativo do desempenho, sobrepõe os riscos. Ressalta-se a importância de orientações adequadas e
do acompanhamento profissional.
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UTILIZAÇÃO DA CARBOXITERAPIA PARA O TRATAMENTO DE FIBRO EDEMA GELÓIDE
MARTINS, Jéssica Júlia Soares. Discente do curso de Farmácia –UNILAGO.
PEREIRA, Luis Lenin Vicente. Docente do curso de Farmácia – UNILAGO.
RESUMO
A carboxiterapia é um método utilizado para tratamento de irregularidades da pele, gerando melhora na pressão parcial
de oxigênio e perfusão tecidual e de parâmetros locais de circulação, sendo uma terapia eficaz na melhora da
elasticidade cutânea, adiposidade localizada e arteriopatias, com grandes resultados no tratamento da lipodistrofia
localizada, foco principal deste trabalho. A lipodistrofia localizada consiste no excesso de tecido adiposo em alguma
área específica do corpo. Nas mulheres, geralmente as áreas mais acometidas são coxas e quadris e nos homens, a
região abdominal. Este acúmulo de gordura está associado a fatores hormonais, alimentares e a própria genética do
indivíduo. O principal objetivo é investigar a carboxiterapia como um dos principais recursos estéticos utilizados no
tratamento da lipodistrofia localizada.
PALAVRAS-CHAVE: Celulite, Fibro edema gelóide, carboxiterapia, CO2

INTRODUÇÃO
O Fibro Edema Gelóide (FEG), popularmente conhecido como celulite, é uma infiltração edematosa do
tecido conjuntivo subcutâneo, não inflamatória, seguida de polimerização da substância fundamental que,
infiltrando-se nas tramas, produz uma reação fibrótica consecutiva. É caracterizada pela presença de
depressões na pele, com aspecto conhecido por “casca de laranja”, sendo as nádegas, coxas e abdômen
as regiões do corpo mais acometidas (MENEZES et al, 2009). A carboxiterapia é uma promissora
terapêutica que vem sendo amplamente utilizada para melhora do quadro do FEG. A técnica é definida
como a administração terapêutica do anidro carbônico (também denominado gás carbônico ou CO 2) através
de injeção hipodérmica no tecido subcutâneo diretamente nas áreas afetadas. O mecanismo de ação do
gás carbônico é, sobretudo, na microcirculação vascular do tecido conectivo, promovendo uma
vasodilatação e um aumento da drenagem veno-linfática. Com a vasodilatação, melhora-se o fluxo de
nutrientes, entre eles, as proteinases necessárias para remodelar os componentes da matriz extracelular e
para acomodar a migração e reparação tecidual (CORRÊA et al, 2008).

METODOLOGIA
O presente estudo optou-se por método de revisão bibliográfica em bases de dados cientificas, como
SciELO, GoogleAcadêmico e pubmed. O levantamento foi realizado utilizando as seguintes palavras
chaves: Carboxiterapia, fibro edema gelóide e celulite. As características para seleção foram artigos
científicos que abordem o tema escritos na língua portuguesa, espanhola, italiana e inglesa.

DISCUSSÕES
Foi possível verificar por meio do levantamento bibliográfico que o tratamento para FEG com a
técnica de carboxiterapia apresentou resultados satisfatórios para os pacientes, a técnica leva a redução na
perimetria nos membros inferiores o que resulta em uma melhora muito significativa na aparência da celulite
da paciente. Pesquisas médicas posteriores comprovaram o benefício do dióxido de carbono na saúde
humana, pois o dióxido de carbono quando aplicado no local a ser tratado melhora a microcirculação no
tecido, no caso de tratamentos para FEG existem dois tipos de ação, a vasodilatação e indução de
angiogênese (formação de vasos sanguíneos), além destes pontos esta técnica ainda favorece a formação
e a troca de colágeno e elastina o que leva ainda a uma melhora no aspecto da pele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Carboxiterapia é uma técnica estética não-cirúrgica, na qual gás carbônico é injetado no tecido
subcutâneo utilizando- se de um aparelho com uma agulha muito fina. Isso melhora a circulação e
oxigenação dos tecidos promovendo benefícios estéticos. A aplicação da carboxiterapia é indicada para o
combate da celulite, gordura localizada e flacidez, mostrando resultados satisfatórios para o tratamento
desta patologia.
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MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS EM PACIENTES COM A SÍNDROME DA
IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA, PORTADORES DE NEUROTOXOPLASMOSE
ROSSALU, Larissa Mayra. Discente do curso de Farmácia – UNILAGO.
FIORILLI, Natália Alves. Docente do curso de Farmácia – UNILAGO.
RESUMO
A infecção pelo HIV leva a uma desregulação imunitária. O objetivo deste trabalho foi demonstrar as manifestações
neurológicas em portadores da neurotoxoplasmose. Foi possível observar que as manifestações neurológicas
acometem 40 a 70% dos pacientes portadores do HIV, sendo a neurotoxoplasmose a principal causa de lesão
neurológica em pacientes imunodeprimidos representando de 50 a 70%. É uma doença provocada pelo Toxoplasma
gondii, que pode gerar infecções no SNC, seu diagnóstico é presuntivo, podendo ser baseado em exames de imagem,
pela presença de anticorpos IgG específicos do soro, e na maioria das vezes por lesões isodensas ou hipodensas,
únicas ou múltiplas com efeito de massa. Conclui-se que a neurotoxoplasmose atinge com grande impacto pacientes
imunodeprimidos, há um índice de até 84% de casos. Por esta razão um diagnóstico precoce se faz importante para
redução de taxas de morbimortalidade, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Toxoplasmose Cerebral; Imunodeprimidos; HIV.

INTRODUÇÃO
A toxoplasmose é uma doença provocada pelo Toxoplasma gondii, é um parasita intracelular muito
disseminado no Brasil, que pode gerar infecções do Sistema Nervoso Central (SNC), congênita ou
adquirida. Em pacientes infectados pelo HIV, a sorologia para Toxoplasma gondii é positiva em 84% dos
casos (FLUST et al., 2002). Geralmente, a doença em pacientes com HIV é consequência de uma
reativação de infecção latente, no paciente com contagem de CD4+ abaixo 100/mm³ (SILVEIRA, 2001). A
neurotoxoplasmose constitui-se na principal causa de lesão intracraniana, em pacientes com AIDS. O
diagnóstico precoce é essencial para diminuir as altas taxas de morbimortalidade (MORAES, 2005).
Objetivou-se, neste estudo, demonstra as alterações neurológicas decorrentes da neurotoxoplasmose em
pacientes imunodeprimidos.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos retirados das bases de dados de publicações
eletrônicas, Scielo e Google Acadêmico.

DISCUSSÕES
Atualmente os indivíduos soro positivos para o HIV conseguem viver bem melhor do que se vivia
antigamente, porém não se pode excluir os problemas que esse vírus causa ao sistema imunológico e como
a neurotoxoplasmose agride esses indivíduos. O diagnóstico precoce da encefalite pelo T. gondii é
presuntivo. A apresentação clínica, a análise do líquor e os resultados dos estudos radiológicos, podem se
confundir com os de outras patologias que acometem o SNC nesses pacientes. O diagnóstico etiológico
definitivo de tais lesões pode requerer técnicas sofisticadas ou procedimentos invasivos não isentos de
risco, sendo, então, estabelecido com base na resposta terapêutica empiricamente instituída, que ocorre,
em geral, dentro dos primeiros 10 dias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A neurotoxoplasmose é uma doença que atinge com grande impacto os pacientes imunodeprimidos, e
mesmo com o avanço dos exames de imagens que permitem identificar com mais clareza e são menos
invasivos, ainda há um índice de 84% de casos em pacientes infectados pelo HIV. A manifestação
neurológica se dá por conta da imunidade celular, que sofre alteração imunitária e, com isso, a síndrome se
caracteriza pelo desenvolvimento de infecções oportunistas.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL EM IDOSOS
SANTOS, Naise Marcos. Discente do curso de Farmácia – UNILAGO.
CAIRES, Cássia Regina Suzuki. Docente do curso de Farmácia – UNILAGO.
RESUMO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, em virtude
da alta prevalência e das suas complicações. A HAS deve ser controlada sempre que for detectada, pois a pressão
elevada é um importante fator de risco para desenvolver doenças cardiovasculares. É comum que a pressão aumente
com a idade, seu valor de referência é considerado 120/80 mmHg, sujeitos a grande variabilidade. A pressão arterial
sistólica é denominada pressão arterial máxima e seus valores podem variar entre 120 a 140 mmHg; e a Pressão
arterial diastólica é denominada como pressão arterial mínima e encontra-se no valor médio de 80mmHg. Para
hipertensos, de ambos os graus, o tratamento farmacológico é indicado, poucos pacientes conseguem o controle ideal
da pressão com um único agente terapêutico. O Idoso não deve se descuidar e quando apresentar quadros de
hipertensão é importante modificar hábitos alimentares, praticar atividades físicas e utilizar medicamentos antihipertensivos.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso; Hipertensão; Pressão Arterial; Doenças Cardiovasculares.

INTRODUÇÃO
A pressão arterial (PA) é a força com que o coração bombeia o sangue através das artérias, sendo,
portanto, o volume de sangue que sai do coração e a resistência que ele encontra para circular pelo corpo
(MOLINA et al., 2003). Pressão Arterial sistólica é denominada pressão arterial máxima e corresponde ao
valor medido no momento em que o ventrículo esquerdo bombeia uma quantidade de sangue para a aorta.
Pressão Arterial diastólica é denominada como pressão arterial mínima, correspondendo ao momento em
que o ventrículo esquerdo volta a encher para retomar todo o processo da circulação (SALGADO;
CARVALHAES 2003).O uso de medicamentos para se tratar hipertensão arterial deve ser iniciado quando
esgotadas as alternativas das terapias não farmacológicas, ou seja, estratégias alimentares, restrição ao
fumo, redução de bebidas alcoólicas, redução de peso, atividades físicas compatíveis à higidez do momento
e práticas de relaxamento (VERONEZ; SIMÕES, 2008). O presente estudo objetivou-se em demonstrar as
principais causas de hipertensão arterial e informar sua gravidade em idosos, através de levantamento
bibliográfico.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado por meio de busca em publicações científicas brasileiras, considerando a
relevância do tema. A elaboração da pesquisa teve como ferramenta: material publicado sobre o tema;
livros acadêmicos e artigos científicos disponíveis nos seguintes bancos de dados: Scielo, Google
Acadêmico e Bireme.

DISCUSSÕES
O envelhecimento acarreta grandes alterações cardiovasculares, o que explica a frequência de mudanças
fisiológicas desse processo, sendo necessário desenvolver atividades de conscientização nessa população,
para se familiarizem sobre a importância do controle da HAS e, consequentemente, modifiquem os seus
hábitos de vida. A ausência de tratamento adequado constitui uma grave ameaça para a saúde, podendo
levar a doença coronária, insuficiência cardíaca, Acidente Vascular Cerebral (AVC), lesões renais e outras
complicações. A educação com o próprio idoso garante a sua capacitação e entendimento sobre a doença.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A HAS é uma doença crônica altamente prevalente no mundo todo. Seu estudo e conhecimento são
fundamentais para uma abordagem efetiva dos pacientes, principalmente em relação à prevenção e às
complicações. Deve-se adquirir mudanças no estilo de vida, utilizar medicamentos e também realizar
medidas de prevenção das complicações da hipertensão arterial, para a redução de morbimortalidade
cardiovascular e para a melhora da qualidade de vida dos pacientes.
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ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR ESTUDANTES
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RESUMO
O consumo de suplementos é realizado com o objetivo de qualidade de vida e saúde. Objetivou-se neste estudo
analisar a prática de atividade física e a utilização de suplementos alimentares em estudantes. Trata-se de um estudo
transversal e prospectivo. Entrevistou-se 49 estudantes do Curso de Educação Física da Unilago de São José do Rio
Preto – SP. A maioria dos estudantes era do sexo masculino (65%), na faixa etária entre 18-24 anos (65%) e média de
23±3 anos. Grande parte praticava atividades físicas (86%) durante cinco vezes por semana (38%). As atividades mais
praticadas foram musculação (59%), futebol (31%), corrida (22%) e caminhada (20%). A maioria utilizava suplementos
(51%), sendo que, os mais usados foram Whey Protein (35%), BCAA (24%), creatina (22%) e albumina (14%). O
principal resultado obtido foi a hipertrofia (43%). Conclui-se que, a frequência da atividade foi de cinco vezes por
semana e a maioria utilizavam suplementos.
PALAVRAS-CHAVE: Suplementos Nutricionais; Nutrição Esportiva; Estudantes; Educação Física e Treinamento.

INTRODUÇÃO
A prescrição de suplementos alimentares é um método que pode ser utilizado quando há carência de macro
e micronutrientes. Deve ser realizada por profissionais habilitados e qualificados em nutrição esportiva com
o intuito de orientar, prescrever e supervisionar de forma adequada a suplementação alimentar nos
ambientes esportivos (SOUZA; CENI, 2014; PELLEGRINI et al., 2017). Objetivou-se neste estudo analisar a
prática de atividade física e da utilização de suplementos alimentares em estudantes de Educação Física.

METODOLOGIA
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unilago sob o parecer nº 2.294.755. Os
estudantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Entrevistou-se 49 estudantes do
Curso de Educação Física da Unilago. Foi utilizado um questionário adaptado pela equipe do estudo. Os
dados foram transferidos para uma planilha do software Microsoft Excel®, 2010 e realizou-se uma análise
estatística descritiva para caracterizar as variáveis coletadas.

DISCUSSÕES
Geralmente, o uso de suplemento é realizado sem critérios e de modo pouco consciente. E na maioria das
vezes, a comercialização ocorre sem controle dos órgãos responsáveis como a ANVISA. Isso acontece pelo
constante lançamento desses produtos de fácil acesso no mercado e pela falta de uma legislação que
impeça a venda sem receita médica. Assim, é fundamental avaliar a real necessidade do indivíduo em
consumir suplemento, levando em consideração a composição do produto e respeitando a sua indicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, predominou o sexo masculino (65%) e a frequência de atividade física foi de cinco vezes
por semana (38%). A maioria dos estudantes fazia uso de suplementos alimentares (51%), sendo que, os
mais usados foram Whey Protein (35%), BCAA (24%), creatina (22%) e albumina (14%). O resultado obtido
a partir do uso de suplementos alimentares mais citado pelos estudantes foi a hipertrofia (43%).
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DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL, ASPECTOS GERAIS E ALTERNATIVAS
TERAPÊTICAS BIOLÓGICAS MAIS UTILIZADAS
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RESUMO
Com o advento da industrialização e a mudança de vida mundial foi possível observar um aumento na incidência de
doenças inflamatórias. Com o trato gastrointestinal (TGI) não foi diferente, assim a doença inflamatória intestinal (DII) se
tornou mais comum no mundo atual. Destacando-se a Doença de Crohn (DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU), que levam
à várias complicações extra-intestinais. Sabe-se apenas que fatores genéticos, ambientais e imunológicos predispõem
ao surgimento dessas doenças. Ambas apresentam os sintomas de dores abdominais, sangramento do cólon, diarreia e
grave perda de peso. E que resultam de uma resposta imune inadequada. No Brasil não existe um levantamento do
número de pacientes acometidos pelas DII, devido ausência de padrão ouro de diagnóstico e ao número subestimado
de casos reais da doença. Diante de tais fatores, este trabalho objetivou apresentar os aspectos gerais e os
medicamentos biológicos (infliximabe e adalimumabe) mais utilizados até o momento.
PALAVRAS-CHAVE: Doença inflamatória intestinal; Doença de Crohn; Retocolite Ulcerativa.

INTRODUÇÃO
A DII é um conjunto de desordens inflamatórias crônicas e autoimunes que afetam o funcionamento
adequado do trato gastrointestinal. Refere-se, principalmente, à Doença de Crohn (DC) e à Retocolite
Ulcerativa (RCU) que se caracterizam por inflamação intestinal crônica infecciosa e manifestam-se
clinicamente por dores abdominais, sangramento do cólon, febre, náuseas, diarreia e grave perda de peso
(FREEMAN, 2013). A DII pode ser resultado de uma falha primária de regulação dos linfócitos e citocinas,
como a interleucina-10 e o fator β de necrose tumoral (TNF-β), em controlar a inflamação e alvos efetores
(BAMIAS, 2005). O bloqueio do TNF neutraliza a produção de citocinas pró-inflamatórias, mas apresenta
reações adversas, pois há um aumento no risco de infecções oportunistas, os medicamentos biológicos
mais utilizados são o adalimumabe e o infliximabe (FROÉS, 2012). Objetivou-se neste trabalho realizar um
levantamento bibliográfico sobre os aspectos gerais da DII, dando ênfase à fisiopatologia e ao tratamento da
DC e da RCU.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos no banco de dados de sites de busca como
Google Acadêmico, Scielo e Bireme. Além de pesquisas em livros e revistas de referência.

DISCUSSÕES
Apesar dos inúmeros estudos realizados nos últimos anos, a DII continua a apresentar etiologia pouco
conhecida, o que dificulta o desenvolvimento de uma terapêutica específica. O uso das terapias biológicas,
como o adalimumabe e o infliximabe, apesar de não representarem a cura da DII, possui elevada eficácia
no tratamento da DII moderada e severa, no entanto, possuem um alto custo e, também, elevado risco de
efeitos colaterais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se a importância da realização de novos estudos para melhorar o entendimento sobre a DC e a
RCU, aperfeiçoar o diagnóstico e o tratamento de acordo com o estágio, a gravidade e o perfil imunológico,
a fim de que se possa melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos por essa doença.
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CARACTERIZAÇÃO DA DOR E QUALIDADE DE VIDA EM CORREDORES DE RUA
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RESUMO
INTRODUÇÃO:Dor e qualidade de vida compartilham várias características, a dor é descrita como uma experiência
comum com efeitos também físicos, que podem interferir na prática de atividades físicas como a corrida de rua.
OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida e caracterizar a dor em corredores de rua. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se
de uma pesquisa quali-quantativa transversal, com 50 corredores de rua de ambos os sexos. RESULTADOS: Idade ±32
anos, altutura ±1.72 e peso ± 74 kg. A qualidade de vida apresentou um score geral de 69.46 (100 significa qualidade de
vida muito boa e 0 muito ruim). 44% dos participantes apresentaram dor em repouso e 56% apresentaram dor durante a
corrida, os participantes descreveram em sua maioria a dor como desconfortável.CONCLUSÃO: Os corredores
apresentaram uma qualidade de vida boa e acredita-se que a dor pode interferir durante a realização das atividades
físicas bem como em sua qualidade de vida.
Palavra – Chave: Dor; Qualidade de vida; Corrida de rua.

INTRODUÇÃO
Dor e qualidade de vida compartilham várias características, a dor é descrita como uma experiência comum
com efeitos também físicos, que podem interferir na prática de atividades físicas como a corrida de rua.

OBJETIVO
Avaliar a qualidade de vida e caracterizar a dor em corredores de rua.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa quali-quantativa transversal, com 50 corredores de rua de ambos os sexos. Os
questionários aplicados foram o WHOQOL-bref e o questionário de dor musculoesquelética validado no
Brasil.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA OU DISCUSSÃO
Idade ±32 anos, altutura ±1.72 e peso ± 74 kg. A qualidade de vida apresentou um score geral de 69.46
(100 significa qualidade de vida muito boa e 0 muito ruim). 44% dos participantes apresentaram dor em
repouso e 56% apresentaram dor durante a corrida, os participantes descreveram em sua maioria a dor
como desconfortável

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os corredores apresentaram uma qualidade de vida boa e acredita-se que a dor pode interferir durante a
realização das atividades físicas bem como em sua qualidade de vida.
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COMPARAÇÃO ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES DOS TIPOS DE PÉ ANALIZADAS ATRAVÉS
DO PODOSCÓPIO E DA PLANTIGRAFIA EM PACIENTES COM ARTROSE DE JOELHO
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O pé humano constitui a base de apoio, propulsão para a marcha,e deve possuir a
capacidade de se adaptar às diferentes superfícies de apoio com que estabelece contato e adotar uma
conformação que mantenha a sua integridade, impedindo-o que entre em colapso sob a ação acrescida do
peso corporal. Sabe-se que cerca de 80% da população geral têm alterações nos pés e estas podem estar
relacionadas as afecções ascendentes. OBJETIVOS:O objetivo deste trabalho foi investigar qual o tipo de
pé e pisada predominante em pacientes com diagnostico clinico de artrose de joelho há mais de 5 anos.
MÉTODOLOGIA: Foram avaliados pacientes com o uso do podoscópio e um plantigrafo. RESULTADOS:
Foram avaliados os pés de 10 pacientes com artrose de joelho. Foram encontrados todos os tipos de arco
plantar: pé cavo, normal e plano e tipos de pisadas: pronada, neutra e supinada. Pode -se observar como
alta a concordância entre as duas técnicas de avaliação para classificação de pé quando correlacionados.
Porém não houve correlação quanto ao tipo de pé predominantes em pacientes com artrose de joelho.
CONCLUSÃO: Conclui-se que nesta população avaliada existe predominância do pé tipo egípcio, com arco
plantar normal e a posição neutra na pisada e joelho normal sem que relacione com deformidades do joelho.
Palavras chaves: Pés; Plantigrafia; Podoscopio; Artrose de joelho;

INTRODUÇÃO
O pé humano constitui a base de apoio, propulsão para a marcha,e deve possuir a capacidade de se
adaptar às diferentes superfícies de apoio com que estabelece contato e adotar uma conformação que
mantenha a sua integridade, impedindo-o que entre em colapso sob a ação acrescida do peso corporal.
Sabe-se que cerca de 80% da população geral têm alterações nos pés e estas podem estar relacionadas as
afecções ascendentes.

METODOLOGIA
Foram aplicados questionários para avaliação das principais queixas e o grau de dor musculoesquelética e qualidade
de vida através do SF-36.Após a coleta dos resultados iniciais foram realizadas palestras informativas sobre as
atividades laborais e as patologias. Ainda foram aplicados exercícios laborais 3 vezes por semana por 8 semanas
consecutivas. Ao final do programa os pacientes foram reavaliados quanto a dor e qualidade de vida e assim analisado
os efeitos dos exercícios laborais.

RESULTADOS
Foram avaliados os pés de 10 pacientes com artrose de joelho. Foram encontrados todos os tipos de arco
plantar: pé cavo, normal e plano e tipos de pisadas: pronada, neutra e supinada. Pode -se observar como
alta a concordância entre as duas técnicas de avaliação para classificação de pé quando correlacionados.
Porém não houve correlação quanto ao tipo de pé predominantes em pacientes com artrose de joelho

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que nesta população avaliada existe predominância do pé tipo egípcio, com arco plantar normal
e a posição neutra na pisada e joelho normal sem que relacione com deformidades do joelho.
.
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RESUMO
A prática regular de atividades físicas na terceira idade tem se revelado como um fator determinante no que
diz respeito à manutenção da qualidade de vida e do bem-estar dos idosos. Este estudo foi elaborado com o
intuito de verificar a influência da prática regular de atividades físicas nos níveis de autonomia para o
desempenho nas AVDs (atividades da vida diária) e AIVDs (atividades instrumentais da vida diária) em
idosos. Para realizar esta investigação, foram comparados os resultados obtidos por um grupo de 60
idososdivididos em dois grupos, sendo 30 idosos praticamente de atividade física e 30 idosos sedentários
na cidade de São José do Rio Preto - SP.
PALAVRAS-CHAVE:Envelhecimento. Atividade Física. Autonomia. AVDs. AIVDs.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um fenômeno natural caracterizado pela degeneração biológica, ocorrendo perdas de
funções cognitivas e motoras, além que acarretar diminuição de qualidade de vida, interação social e
limitações socioeconômicas. O objetivo do presente estudo é comparar a qualidade de vida de idosos
sedentários e praticamente de atividade física.

METODOLOGIA
A pesquisa pretende avaliar 60 idosos, divididos em dois grupos, sendo 30 idosos praticamente de atividade
física e 30 idosos sedentários na cidade de São José do Rio Preto-SP. Os critérios de inclusão foram: o
idoso ter mais de 60 anos, ambos os gêneros, sendo considerado atividade física como atividade de força
muscular ou/e aeróbica por 40 minutos, no mínimo 2 vezes por semana, por período mínimo de 6 meses.

DISCUSSÕES
De acordo com Souza e Moreira, qualidade de vida reportada na terceira idade enfatiza a nutrição como
fator determinante para que o indivíduo possa manter uma interação harmoniosa de variados fatores que
moldam e que diferenciam o seu cotidiano, como saúde física e mental, satisfação no trabalho e nas
relações familiares, disposição, dignidade, espiritualidade e longevidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre os artigos analisados percebe-se que os idosos oferecem uma preocupação com o seu bem-estar
físico e com uma alimentação saudável, esse aspecto comprova uma melhora na qualidade de vida e
minimiza os declínios da capacidade funcional.

REFERÊNCIAS
FREIRE et al. Prática regular de atividade física: estudo de base populacional no Norte de Minas
Gerais, Brasil. RevBrasMed Esporte. V. 20, n.5, p.345-349, 2014.
FARINATTI, P. de T. V.; GUIMARAES, J. M. N. Analise descritiva de variáveis teoricamente associadas
ao risco de quedas em mulheres idosas. Rev. Bras. Méd. Esporte Niterói, v. 11, n. 5, 2005.
MACHADO, C. S. M.; ARAGÃO, Q. F.; VOLPE, C. R. G. et al..Qualidade de vida das pessoas que
realizam atividade física em centro de saúde. REEUNI-Revista Eletrônica de Enfermagem do UNIERO,
Brasília, v. 1, n.1, p. 34-50, jan/abr. 2008.
TRENTINI, M. et. al.. Qualidade de vida de pessoas dependentes de hemodiálise considerando alguns
aspectos físicos, sociais e emocionais. Revista Texto Contexto de Enfermagem,p. 74-82, jan./mar. 2004
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RESUMO
A equoterapia , é um tipo de terapia com cavalos que estimula o desenvolvimento físico e mental. Servindo
para complementar o tratamento de indivíduos com deficiências ou necessidades especiais. É uma ótima
opção terapêutica , pois os exercícios realizados altera a resposta do sistema nervoso central e permite
melhora na postura e na percepção do movimento desenvolvendo benefícios como :Desenvolvimento do
afeto, devido ao contato da pessoa com o cavalo;Estimulação da sensibilidade tátil, visual e auditiva;
Melhora da postura e do equilíbrio; Aumenta a autoestima e a autoconfiança, promovendo a sensação de
bem-estar; Melhora o tônus muscular; Permite o desenvolvimento da coordenação motora e percepção dos
movimentos. Pensando na vasta gama desses benefícios o estudo visa amostrar a terapia no banho do
animal já que esta pode ser usada como uma opção durante o tratamento por trazer uma capacidade
exploratória rica em conteúdo.
PALAVRAS-CHAVE: Equoterapia, banho do cavalo, cinesioterapia e coordenação.

INTRODUÇÃO
A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas
áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com
deficiência e/ou com necessidades especiais (ANDE, 1999). A finalidade do estudo é trazer um tratamento
diferente da equoterapia montada, abordando uma vertente que é utilizada como uma opção durante os
atendimentos, que é o banho do animal, visando a melhora das capacidades psicofísicas além de trabalhar
a socialização por meio do contato com os equinos.

METODOLOGIA
Estudo de campo descritivo que será realizado no Projeto Equoterapia Mirassol na cidade de Mirassol-SP.
Os participantes serão analisados através de filmagens (com autorização), em seguida será descrito os
movimentos realizados na prática da terapia. A pesquisa envolverá os profissionais e o praticante durante o
banho do cavalo, assim sendo, um trabalho com instrumentos diferentes para observar o equilíbrio,
coordenação, destreza, lateralidade, alongamento e força muscular.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Quando é realizado o banho no animal utilizamos demasiadamente a cinesioterapia que baseia-se no uso
de movimento ou exercícios como forma de tratamento. Esta, por sua vez, é baseada no conhecimento da
anatomia, fisiologia e biomecânica com o intuito de corrigir, manter, recuperar determinadas funções e
restaurar a função normal do corpo, diante de um programa de exercício pré-determinado, de acordo com
as necessidades de cada participante (GAMA, 2014).
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EM UMA IES
FERNANDES, Samanta Sant’anna; SGARBI, Driele Ribeiro. Discente do curso de FISIOTERAPIA
– UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS- UNILAGO
SOUZA, Maira Regina. Docente do curso de Fisioterapia pela União das Faculdades dos Grandes
Lagos – UNILAGO.
RESUMO
Os distúrbios musculoesqueléticos acarretam problema na saúde pública, levando a dor musculo esquelética devido
uma lesão no corpo, podendo progredir rapidamente levando a uma perda da função. Objetivo: investigar as principais
queixas de dor musculoesqueléticas e acompanhamento das condições de saúde, junto da intervenção laboral.
Metodologia: foi aplicado o questionário sf-36, palestras informativas e aplicado exercícios laborais. Resultados: foram
avaliados 18 funcionários, com queixas na grande maioria dor lombar, quadril e cabeça e em relação as condições de
saúde não obteve alterações significantes apenas melhora na qualidade de vida. Conclusão: podemos concluir que a
dor nem sempre é predominante em ambientes de trabalho, conclui-se que a intervenção laboral mostrou-se eficientes
na melhora da qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Dor Musculoesquelética; Dor crônica; Exercícios laborais; Fisioterapia; Prevenção.

INTRODUÇÃO
Os distúrbios musculoesqueléticos trazem um grande problema de saúde pública e um dos mais graves no
campo da saúde do trabalhador. A dor musculoesquelética trata- se de uma disfunção ocasionada por uma
lesão no corpo gerando essa condição de dor. Os sinais mais graves podem progredir rapidamente e
ocasionar a perda da função.

METODOLOGIA
Foram aplicados questionários para avaliação das principais queixas e o grau de dor musculoesquelética e
qualidade de vida através do SF-36.Após a coleta dos resultados iniciais foram realizadas palestras
informativas sobre as atividades laborais e as patologias. Ainda foram aplicados exercícios laborais 3 vezes
por semana por 8 semanas consecutivas. Ao final do programa os pacientes foram reavaliados quanto a dor
e qualidade de vida e assim analisado os efeitos dos exercícios laborais .

DISCUSSÕES
Ao final do programa os funcionários relataram que houve melhora da dor e da qualidade de vida após a
realização dos exercícios. Os resultados foram quantificados através da comparação inicial e final da escala
de dor (EVA) e do questionário SF-36. Observa-se como positiva a implantação de exercícios laborais, pois
resultados motivadores são descritos na literatura, corraborando com estes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que a dor nem sempre é predominante em ambientes de trabalho. Baseado nos
parâmetros avaliados pelo SF-36, concluímos que intervenção laboral se mostrou eficiente como
possibilidade terapêutica na melhora da qualidade de vida das funcionárias.
.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A Zumba® surgiu na sequência da ginástica aeróbica aliando ritmos latinos com
movimentos da própria ginástica.OBJETIVOS: Verificar as principais queixas musculoesqueléticas, bem
como as regiões mais referidas pelos praticantes e os benefícios da prática da Zumba®. MÉTODOLOGIA:
Os praticantes de Zumba® responderam um questionário criado pelas próprias autoras composto de 17
(dezessete) questões fechadas sobre possíveis lesões musculoesqueléticas e um questionário de prontidão
para o esporte com foco nas lesões musculoesquelético já validado por (inserir referência). RESULTADOS:
Foram avaliados 52 praticantes de Zumba®com idade média de 34,9 anos, onde 49% apresentaram peso
adequado. A maioria dos entrevistados relatou que nunca sofreram lesões em sua prática e poucos
relataram alguma dor durante a atividade. Estes dados não interferem na realização desta prática. Ainda
observou-se que os benefícios como redução do estresse, melhora da autoestima, depressão e qualidade
do sono foram percebidos em quase toda sua totalidade de avaliados. CONCLUSÃO: Concluí-se que os
benefícios relatados pelos praticantes de Zumba® fitness são muito mais impactantes positivamente do que
lesões citadas durante a prática desta atividade ou atribuídas a ela.
PALAVRAS-CHAVE: Dor musculoesquelética; Zumba; Lesões; Benefícios;

INTRODUÇÃO
A Zumba surgiu na sequência da ginástica aeróbica aliando ritmos latinos com movimentos da própria
ginástica, envolvidos em uma mistura das palavras Samba e Rumba. Com a pratica do exercício aeróbio
consegue se contribuir para a diminuição dos fatores relacionados às doenças ligadas as estilo de vida,
decorrentes das alterações metabólicas, cardiorrespiratórias e do gasto calórico em que este proporciona
em cada sessão do exercício, tendo uma grande melhora da aptidão física, composição corporal e da
qualidade de vida como um todo.

METODOLOGIA
As alunas responderam um questionário criado pelas próprias autoras composto de 17 (dezessete)
questões fechadas sobre possíveis lesões musculoesqueléticas e um questionário de prontidão para o
esporte com foco nas lesões musculoesqueléticas já validado.

RESULTADOS
Foram avaliados 52 praticantes de zumba com idade media de 34,9 anos, onde 49% apresentaram peso
adequado. A maioria dos entrevistados relatou que nunca sofreram lesões em sua pratica e poucos
relataram alguma dor durante a atividade.Estes dados não interferem na realização desta pratica.Ainda
observou-se que os benefícios como redução do stress, melhora da autoestima, depressão e qualidade do
sono foram percebidos em quase toda sua totalidade de avaliados..

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que os benefícios relatados pelos praticantes de zumba fitness são muito mais impactantes
positivamente do que lesões citadas durante a pratica da zumba ou atribuídas a ela

REFERÊNCIAS
FERREIRA, J. Caracterização da intensidade de esforço de uma aula de Zumba Fitness. 2014.
Dissertação de Mestrado de Atividade Física e Saúde - Universidade do Porto, Portugal.
SARTOR, F. Z.; BOM, F. C. Correlação entre a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço
em aulas de zumba, 2015. Disponível em: http://repositorio.unesc.net/handle/1/4264

INVESTIGAÇÃO DO CONTROLE PRESSÓRICO E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES
SUBMETIDOS A TRATAMENTO HIDROTERAPÊUTICO.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar os valores da PA e FC inicial e final a cada sessão de hidroterapia e seu
comportamento por pelo menos dez sessões de hidroterapia em piscina termoneutra. Foi realizada a aferição da PA e
FC inicial e final dos pacientes submetidos a tratamento no setor de Hidroterapia da Clínica Escola da UNILAGO no ano
de 2017 obedecendo as VII Diretrizes Brasileiras da Hipertensão Arterial. Posteriormente foram considerados e
analisados os dados dos pacientes que realizaram ao menos 10 sessões. Foram avaliados 59 pacientes inicialmente,
porém somente 39 realizaram 10 sessões mínimas para o acompanhamento necessário. Os dados foram analisados
estatisticamente com nível de significância a p<0,05. Da 1ª sessão de base para a última (10ª), foram observadas
quedas significantes de 9,5 mmHg na média da PAS e de 11 mmHg na média da PAD, tendo a classificação do nível
da PA das participantes passado de normal-limítrofe para normal; e uma diminuição, não estatisticamente significativa,
de 8 bpm na média da frequência cardíaca final quando comparada com a inicial.
PALAVRAS-CHAVE: Hidroterapia; Pressão arterial; Frequência cardíaca.

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial que afeta a população mundial, caracterizada
pela persistência da elevação dos valores pressóricos iguais ou superiores a 140 mmHg de pressão
sistólica e/ou 90 mmHg de diastólica. A hidroterapia realizada em piscina aquecida gera respostas
fisiológicas causadas apenas pela imersão na água e diminuição da resistência periférica. Este estudo tem
com o objetivo analisar os valores da pressão arterial e frequência cardíaca inicial e final a cada sessão de
hidroterapia e seu comportamento por pelo menos dez sessões de hidroterapia em piscina termoneutra.
METODOLOGIA
Foi realizada a aferição da Pressão Arterial (PA) e Frequência Cardíaca (FC)inicial e final dos pacientes
submetidos a tratamento no setor de Hidroterapia da Clínica Escola da Instituição de Ensino União das
Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO no ano de 2017 obedecendo as VII Diretrizes Brasileiras da
Hipertensão Arterial. Os dados foram tabulados em Excel 2010 e posteriormente foram analisados os dados
dos pacientes que realizaram ao menos dez sessões.
RESULTADOS
Foram avaliados 59 pacientes inicialmente, porém somente 39 pacientes realizaram dez sessões mínimas
para o acompanhamento necessário. Os dados foram analisados estatisticamente com nível de significância
a p<0,05. Da primeira sessão de base para a última (10ª), foram observadas quedas significantes de 9,5
mmHg na média da PA sistólica e de 11 mmHg na média da PA diastólica, tendo a classificação do nível
da PA das participantes passado de normal-limítrofe para normal; e uma diminuição, não estatisticamente
significativa, de 8 bpm na média da frequência cardíaca final quando comparada com a inicial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados observados demonstraram que os exercícios aquáticos reduziram a pressão arterial pósatendimento, apesar de ligeiramente mais baixas do que quando comparadas as pressões pré-tratamento.
Os exercícios aquáticos são descritos como uma alternativa segura e eficiente no auxílio da redução dos
níveis pressóricos, porém são necessários mais estudos no meio aquático, para fortalecer os resultados, a
fim de confirmar a eficiência dos exercícios aquáticos para a redução da PA.
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RESUMO
Introdução: A drenagem linfática manual é baseada em dois conceitos: a evacuação da linfa e captação. A
Bioimpedância Elétrica é um dos métodos mais utilizados para avaliação da composição corporal, por ser um método
não invasivo, reprodutível, prático e barato. Objetivo: Avaliar a eficácia da drenagem linfática manual por meio do
exame de bioimpedância elétrica comparando os valores inicias e valores imediatos ao procedimento. Metodologia:
Trinta pacientes do sexo feminino foram submetidas a avaliação física com perimetria da região da cintura/quadril, peso
e exame de bioimpedância. Em seguida foi realizado uma sessão de drenagem linfática manual e imediatamente após o
procedimento as pacientes foram reavaliadas. Resultados: Quando comparado os valores iniciais e finais, observou-se
que a maioria apresentou diminuição de peso e redução da água, também observou-se correlação positiva da relação
cintura/quadril. Conclusão: Podemos concluir que a drenagem linfática apresenta efeitos positivos quanto a diminuição
do peso e água corpórea.
PALAVRAS-CHAVE: Drenagem linfática manual; Bioimpedância; Sistema Linfático; Edema.

INTRODUÇÃO
A drenagem linfática manual é baseada em dois conceitos: a evacuação da linfa, que é o esvaziamento das
vias linfáticas e a captação que visa drenar e absorver o líquido acumulado no interstício. A Bioimpedância
Elétrica é um dos métodos mais utilizados para avaliação da composição corporal, por ser um método não
invasivo, reprodutível, prático e relativamente barato, e que avalia, além dos componentes corporais, a
distribuição dos fluidos nos espaços intra e extracelular, assim como a integridade celular, seu tamanho e
qualidade. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da drenagem linfática manual por meio do exame de
bioimpedância elétrica comparando os valores inicias e valores imediatos ao procedimento.

METODOLOGIA
As pacientes foram submetidas a uma avaliação física para obtenção fidedigna dos valores de perimetria da
região da cintura, quadril, peso e altura. Posteriormente foram avaliadas através do exame de
bioimpedância elétrica. Após a coleta de dados e a sessão de drenagem linfática manual as pacientes foram
reavaliadas com perimetria, peso e exame de Bioimpedância.

DISCUSSÕES
Foi utilizada a metodologia descritiva para análise qualitativa e quantitativa dos valores obtidos. Foram
avaliadas 30 pacientes com idade média de 25 anos e Índice de massa corpórea (IMC) média de 25,1,
significando que 73,35 % dos pacientes estão fora da faixa ideal do peso. Em relação a perimetria, 43,3%
da pacientes apresentaram diminuição média de 1, 69cm. Em relação ao quadril 50% das pacientes obteve
uma redução média de 2cm após o procedimento. Sobre a perda do peso corpóreo, foi encontrada a média
de 360gr a menos se comparado aos valores iniciais. Quanto aos valores médios observados na avaliação
da bioimpedância a diminuição da água foi de 1,45% ou 1,5litros em 100% das pacientes, ao passo que
houve o aumento da gordura corpórea de 1,6%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados obtidos, podemos concluir que a drenagem linfática manual apresenta efeitos
imediatos e positivos quanto a diminuição do peso e da água corpórea.
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NÍVEIS PRESSÓRICOS DE HIPERTENSOS E NORMOTENSOS APÓS UMA ÚNICA SESSÃO
DE FISIOTERAPIA EM SOLO E HIDROTERAPIA
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RESUMO
O objetivo foi comparar os níveis pressóricos de uma única sessão de fisioterapia tanto em solo quanto em hidroterapia
em pacientes normotensos e portadores de HAS. A pesquisa foi realizada na Instituição de Ensino União das
Faculdades dos Grandes Lagos-UNILAGO, na cidade de São José do Rio Preto S/P, Foram analisados dados de 31
pacientes, 10 no grupo hipertenso e 21 no grupo normotenso de ambos os sexos. Trata-se de um estudo documental
que envolveu coleta de dados em prontuários de pacientes com e sem HAS. O atendimento fisioterapêutico em solo e
hidroterapia são realizados duas vezes por semana com duração de 50 minutos. verificou-se que os hipertensos
apresentaram pressão arterial sistólica significativamente maior (p<0,0001) tanto antes quanto depois das intervenções,
e apresentaram pressão arterial diastólica significativamente maior (p=0,03) depois das intervenções fisioterapêuticas.
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão arterial, Fisioterapia, Exercício físico.

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. A HAS
é definida pela persistência de pressão arterial sistólica acima de 140mmHg e diastólica acima de 90mmHg.
O objetivo foi demonstrar, com a contribuição da prática de atividades físicas, orientadas pelo fisioterapeuta
na melhora da qualidade de vida de pessoas hipertensas e prevenir o desenvolvimento da HAS em quem
ainda não tem. Essas pequenas mudanças de hábito tornam a vida do hipertenso melhor e diminui o alto
índice de mortalidade por conta de doenças cardiovasculares.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo documental que envolveu coleta de dados em prontuários de pacientes com e sem
HAS. Atendidos na clínica Escola de Fisioterapia da instituição, foi utilizada uma ficha padronizada pelos
autores para coleta de dados dos prontuários. Os protocolos de atendimento fisioterapêutico em solo e
hidroterapia utilizados são realizados duas vezes por semana com duração de 50 minutos, sob supervisão.
DISCUSSÕES
A partir dos resultados, a aplicação de uma única sessão de fisioterapia não alterou os níveis pressóricos
dos pacientes em análise, tanto em normotensos como hipertensos, sugerindo que uma sessão de
fisioterapia, desde que aplicada corretamente, pode trazer benefícios físicos sem alterar significativamente
sinas vitais como PA e FC dos pacientes. Entende- se que a fisioterapia em sessões prolongadas de
hidroterapia contribuí para normalização e redução de níveis pressóricos de pacientes submetidos à
tratamento, o que evidentemente impactará diretamente em sua qualidade de vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fisioterapia apresenta resultados benéficos em relação a redução e normalização da PA de pacientes
hipertensos/normotensos, porém esses resultados não podem ser obtidos em uma única sessão de
fisioterapia, tornando assim o tratamento benéfico apenas a longo prazo.
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SILVA, Sandra Regina da; PONTEL, Lucas Urias Ferreira, NEVES, Ricardo Alexandre, PAULA,
Jaynne Leal de Discentes do curso de Fisioterapia - UNILAGO.
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RESUMO
A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, que leva à deformidade e à erosão óssea, causando dor
nas articulações, espasmos musculares e tensão. A hidroterapia proporciona diminuição da dor ,
movimentação do paciente, e alívio da rigidez muscular.
PALAVRA-CHAVE: Dor; Artrite reumatoide; Hidroterapia; Escala Visual Analógica;

INTRODUÇÃO
A artrite reumatoide é uma doença auto-imune de etiologia desconhecida, caracterizada por poliartrite
simétrica, que leva à deformidade e à destruição das articulações em virtude da erosão óssea e da
cartilagem. A dor nas articulações afetadas conduz à tensão e ao espasmo em certos grupos musculares
que atuam sobre elas direta ou indiretamente. Na piscina, o calor da água que circunda a articulação alivia a
dor e relaxa a musculatura periarticular. A flutuação também proporciona a diminuição da tensão sobre
articulações. A limitação da movimentação, assim como a rigidez articular são reduzidas devido o alívio da
dor e a sustentação das articulações pela flutuação, durante a movimentação. O objetivo tem como finalidade
delinear o perfil dos pacientes atendidos em hidroterapia.

METODOLOGIA
Foram avaliados pacientes que frequentavam o setor de hidroterapia de uma instituição de ensino superior
através de um exame físico específico e foi utilizada a Escala visual analógica para identificação do grau de
dor inicial e final de cada paciente. Foi realizado um único protocolo de atendimento hidroterápico com
objetivo de alongamento, propriocepção, treino de marcha variado e equilíbrio durante dez sessões.

DISCUSSÃO
Comparando com outros autores, nosso estudo garante que os princípios físicos da água junto a um
tratamento fisioterapêutico especializado apresentam excelentes resultados e uma melhora na qualidade de
vida dos pacientes acometidos com artrite reumatoide em ambos os joelhos .Foram realizadas 10 sessões e
avaliados 9 pacientes que identificaram a dor como “ constante e insuportável” com grau de dor inicial 08
na escala visual analógica(EVA), na terceira sessão a dor diminuiu para 5 e na décima sessão a dor foi para
3, obtendo um resultado significativo na melhora da dor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que os princípios físicos da água associados a um programa adequado para tratamento de
queixas de dor em joelhos devido a artrite reumatoide, apresentam excelentes resultados para melhora da
dor.

REFERÊNCIAS
Rev.UNINGÁ, Maringá – PR, n.12, p. 153-159, abr./ jun., 2007
Fisioterapia em Movimento, Curitiba, V. 20, n. 101-108, jan./ mar., 2007

REABILITAÇÃO VIRTUAL DO DÉFICIT DE EQUILÍBRIO EM PACIENTES COM PARKINSON
CORRÊA, Tainá de Moura; TURATI, Renata Fernanda Venturini. Discente do curso
FISIOTERAPIA –Instituição de Ensino UNILAGO.
SOUZA, Maira Regina; Docente do curso FISIOTERAPIA- Instituição de Ensino UNILAGO

RESUMO
A doença de Parkinson é uma patologia degenerativa, que acomete principalmente indivíduos idosos, apresenta déficit
motor global e outras alterações não motoras que ocasionam um déficit de equilíbrio. Como objetivo de e retardar a
evolução desses sinais e sintomas, a fisioterapia promove melhora da capacidade funcional através de recursos que
otimizam a função motora desses pacientes. Um desses recursos é a realidade virtual que consiste na reprodução de
ações motoras através de sensores de movimentos, muito utilizado em reabilitação de disfunções motoras e cognitiva.
OBJETIVO: foi avaliar o efeito de um programa de exercícios funcionais realizados com videogame Nintendo Wii na
melhora do equilíbrio de pacientes com Doença de Parkinson. Foram incluídos 7 indivíduos com DP com média de
idade de 40 ± 75 anos, os quais submeteram-se análise do equilíbrio, pelo teste de Tinetti antes e após 10 sessões de
terapia com realidade virtual. Concluímos que houve melhora significativa no déficit de equilíbrio em pacientes com DP
através da reavaliação pelo teste de Tinetti e pela evolução nas fases do vídeo game.
PALAVRAS-CHAVE:Parkinson. Equilíbrio. Reabilitação Virtual. Fisioterapia.

INTRODUÇÃO
O resultado da morte neural promove as características básicas dos pacientes portadores da DP, os
exemplos mais frequentes são: alterações de movimento que causam tremores, acinesia e/ou hipocinesia,
rigidez muscular, desequilíbrio, instabilidade postural e marcha em festinação.

METODOLOGIA
Foram avaliados onze pacientes com idade entre 40 e 75 anos de ambos os sexos, com diagnóstico clinico
de Parkinson, e submetidos a um tratamento de exercícios de equilíbrio com 10 sessões, 2 vezes por
semana, na duração de 15 minutos cada sessão, com o uso do vídeo game Nintendo Wii na Clínica Escola
de Fisioterapia em uma IES, e concordaram em participar voluntariamente da intervenção.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Em observações pontuais, apenas um paciente teve dificuldades em realizar os exercícios pedidos pelos
jogos no início das sessões, o que foi revertido com o tempo, durante as sessões. Dado esse que corrobora
com os estudos de Pompeu et al. (2012), no qual avaliaram o desempenho dos portadores de DP em 10
jogos, não apresentando déficit de aprendizagem em 7.Observou-se evolução no equilíbrio dos pacientes
baseando-se na escala de Tinett incial e final ao tratamento. Os mesmos autores ressaltam a importância
da seleção adequado dos jogos para se obter um desempenho satisfatório durante o programa de
reabilitação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que a gameterapia é uma excelente opção para tratamento de pacientes com a doença
de Parkinson. Observou-se que através dos jogos desenvolveu-se a melhora de equilíbrio, confirmado pelo
teste de Tinetti, além de estimular a concentração, memoria e satisfação pelo tratamento recebido.
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INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS MUSCULOESQUELÉTICADE UM FRIGORÍFICO DE AVES
MAZZAN RAMOS, Jéssica; BRASILIO, Nathan Igor. Discente do curso Fisioterapia – UNILAGO
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RESUMO
ntrodução: A ergonomia poderia ser definida como uma “ciência do trabalho. Os distúrbios
relacionados ao trabalho são devidos fundamentalmente à utilização biomecânica incorreta dos membros
superiores, com força excessiva, manutenção de posturas incorretas, alta repetitividade de um mesmo
padrão de movimento. Objetivo: Foi de realizar um levantamento sobre as queixas de origem
musculoesquelético em trabalhadores de frigorífico, e delinear o perfil sócio demográfico dos funcionários.
Metodologia: Realizou-se entrevista mediante um questionário estruturado composto de questões fechadas
e um questionário Nórdico de Sintomas osteomusculares de todos os funcionários do frigorífico.
Resultados: Os resultados obtidos nas coletas de dados dos 145 funcionários de 15 setores, teve
predominância feminina. Conclusão: Podemos concluir que a predominância das atividades monótonas e
repetitivas não determina o aparecimento de doenças relacionadas ao trabalho, apenas as queixas de dor
ou desconforto. Esta ausência de patologias relacionadas ao trabalho pode ser justificada pelo incentivo ao
rodízio de atividades.
PALAVRAS-CHAVE: Condições de trabalho; Ergonomia; Síndromes dolorosas; Musculoesqueléticas .

INTRODUÇÃO
Os termos lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao
trabalho (DORT) são genéricos, devendo-se sempre procurar determinar o diagnóstico específico. Várias
patologias estão englobadas nestas siglas e podem ser agrupadas em afecções tendíneas, tenossinoviais,
sinoviais, vásculo-nervosas e musculares. (LIN TY at al.2001). Segundo Delwing (2007), as tarefas em
abatedouros de aves são repetitivas e requerem que os trabalhadores executem este excesso de
movimentos por longo período de tempo na jornada de trabalho, conduzindo a um maior número de
desordens crônicas.

METODOLOGIA
Realizou-se a observações e entrevista mediante um questionário estruturado composto de questões
fechadas e um questionário Nórdico de Sintomas osteomusculares de todos os funcionários do frigorífico de
aves.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Objetivo:Delinear o perfil sócio demográfico dos funcionários, verificar e quantificar as queixas
musculoesquelética de quinze setores de funcionários de um frigorífico de aves. Resultados:
Predominância de funcionários do sexo feminino. Investigação da dor acometida na lombar. Causas das
dores por movimentos repetitivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados observados podemos concluir que a predominância das atividades monótonas
e repetitivas não determina o aparecimento de doenças relacionadas ao trabalho, apenas as queixas de dor
ou desconforto principalmente na região das costas. Esta ausência de patologias relacionadas ao trabalho
pode ser justificada pelo incentivo ao rodízio de atividades.
.

REFERÊNCIAS
1-Lin TY, Teixeira MJ, Romano MA, Picarelli H, Setti- mi MM, Greve JMD’A. Distúrbios ósteo-musculares
relacionados ao trabalho. Rev Med. 2001;80(2):422- 42.
2-DELWING, E. B.. Análise das condições de trabalho em uma empresa do setor frigorífico a partir de
um enfoque macroergonômico. Porto Alegre, 2007. Dissertação de Mestrado do Programa de
PósGraduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

UTILIZAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE ASSOCIADO À DRENAGEM LINFÁTICA
EM PACIENTES SUBMETIDOS À ABDOMINOPLASTIA TOTAL E MAMOPLASTIA DE
AUMENTO
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RESUMO
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgias plásticas
estéticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Dentre as cirurgias plásticas mais realizadas esta a
abdominoplastia ou dermolipectomia e a de aumento mamário. Tendo em vista os benefícios que o LBI e DLM trazem
na cicatrização, busca-se melhorar e adequar protocolos para cicatrização de feridas, desta maneira melhorando a autoimagem da paciente. Objetivos:Verificar a eficácia do LBI + DLM no processo de cicatrização de incisões pós-cirúrgicas
de abdominoplastia e mamoplastia de aumento. Métodos: O estudo foi composto por 6 participantes do gênero feminino
com média de idade de 35,5 anos na Clínica Escola de Fisioterapia Dermatofuncional da União das Faculdades dos
Grandes Lagos – UNILAGO, submetidas á 10 sessões de LBI associada a DLM, aplicadas 4 vezes por semana com
duração de 01min 39sec. sobre a área da cicatriz, a uma velocidade constante. O LBI associado à DLM demonstra um
resultado eficiente, promovendo os principais efeitos fisiológicos no reparo da cicatrização. Porém, esses benefícios
foram observados apenas em pacientes que se encontravam no pós operatório imediato .
PALAVRAS-CHAVE:Laser de baixa intensidade; Drenagem linfática manual, pós operatório.

INTRODUÇÃO
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o Brasil é o segundo país que mais faz
cirurgias plásticas estéticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Dentre as cirurgias plásticas mais
realizadas está a abdominoplastia ou dermolipectomia que consiste em uma correção estética e funcional
da parede abdominal, devido alterações por flacidez da musculatura, excesso de emagrecimento e
gestações sucessivas, e a cirurgia plástica de aumento mamário , que tem se tornado cada vez mais
frequente tanto no Brasil quanto em outros países. Uma das consequências pós cirúrgicas de
abdominoplastia e mamoplastia é a cicatrização, tendo em vista os benefícios que o Laser de Baixa
Intensidade (LBI) e a Drenagem Linfática Manual (DLM) traz neste processo, busca-se melhorar e adequar
protocolos para cicatrização de feridas, melhorando assim a autoimagem e a autoestima da paciente.
METODOLOGIA
O estudofoi composto por 6 participantes do sexo feminino com idade entre 30 e 58 anos na Clínica Escola
de Fisioterapia Dermatofuncional da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, submetidas á
dez sessões de LBI associada a dez sessões de DLM utilizando a técnica de Godoy, aplicadas 4 vezes por
semana com duração de 41min e 39sec.
DISCUSSÕES
O LBI associado à DLM demonstra um resultado eficiente, promovendo os principais efeitos fisiológicos
como maior produção de tecido de granulação, resolução anti-inflamatória e reparo tecidual
significativamente maior e mais organizado, porém esses benefícios foram observados apenas em
pacientes que se encontravam no pós operatório imediato.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa sugere que novos estudos associando o LBI à DLM sejam feitos devido à escassez de literatura,
atentando-se a necessidade de uma amostra maior.
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O ENSINO DA GRAMÁTICA POR MEIO DO TEXTO
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de promover uma análise sobre como se dá o ensino da gramática normativa.
Nosso intuíto é observar as diferentes formas de se ensinar a língua materna e qual a importância de se
contextualizar esse ensino por meio da leitura. Para a realização deste; utilizamos nosso estágio de
observação para coletar dados e deste modo buscar argumentos, teorias e métodos que comprovem a
eficácia do texto no processo de ensino da língua materna.

INDRODUÇÂO
Esta pesquisa pretende observar como é o ensino de gramática em uma escola pública do interior de São
Paulo, levando em consideração como funciona este ensino e as possíveis divergências sobre o assunto.
Nosso objetivo é refletir sobre este ensino, para isso, analisaremos os métodos presentes no processo de
ensino da língua materna, buscando evidenciar a importância do desenvolvimento das competências
escritas e comunicativas do falante da língua, a fim de promover um ensino contextualizado que promova
uma maior compreensão de textos.

METODOLOGIA
Este estudo corresponde a uma bibliográfica, de caráter descritivo, qualitativo e de observação, realizada
através de dados observados no estágio de observação. Iremos também fazer uma análise dos dados,
levando em consideração aspectos relevantes observados, por exemplo, as metodologias que poderiam ser
utilizadas pelos professores e o conteúdo que melhor se adequa a realidade dos alunos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizamos como base teórica as ideias de alguns autores como: Travaglia (2008), Duarte (2013), Oliveira
(2011), Antunes (2009), entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise entre a teoria de diferentes autores, de
bases e parâmetros. Ressaltamos que, como profissionais do ensino da língua, devemos criar meios que
favoreçam e amplifique o domínio linguístico dos discentes, facilitando a eles, o desenvolvimento de suas
competências linguísticas, contribuindo com a contextualização. Acreditamos na relevância de se
contextualizar o ensino por meio do texto, pois a análise de textos amplia os saberes, provocando um
desenvolvimento linguístico mais assertivo do que o tradicional (comumente utilizado).
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A LEITURA EM SALA DE AULA: UMA ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO DE UM 8°ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL II EM NOVA GRANADA-SP
REGO, Andréia Régia Nogueira do; Discente do curso de Letras – Licenciatura e Bacharel –
UNILAGO.
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RESUMO
Este artigo objetiva analisar o material didático da disciplina Língua Portuguesa usada por uma turma do 8°Ano da
Escola E.E Francisco Marques Pinto, na cidade de Nova Granada – SP.A análise levará em consideração as normas
reguladoras para a área de Linguagens direcionadas ao 8°Ano do Ensino Fundamental II, a saber: Lei n° 9.394/1996,
Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998 (PCNs), Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica, 2013 (DCN) /Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9
anos,2010 e a Nova Base Nacional Comum Curricular, 2017 (BNCC).O resultado dessa análise será o material do
próximo passo e objetivo principal da pesquisa: a análise do conteúdo do material didático com o intuito de se verificar
quais as propostas de trabalho e se elas correspondem ao que é proposto pelos documentos que regem os currículos
educacionais do Ensino Fundamental II no Brasil.
Palavras-chave: Livro didático; Normas reguladoras; Base Nacional Comum Curricular; Currículos educacionais.

INTRODUÇÃO
O presente artigo visa analisar em que medida o material didático adotado por uma instituição de ensino
pode influenciar no processo de ensino/aprendizagem. Para tanto, tomou-se como objeto de estudo o livro
didático adotado na disciplina de Língua Portuguesa do 8º ano do Ensino Fundamental da “E.E. Francisco
Marques Pinto”, na cidade de Nova Granada-SP. A pesquisa ora apresentada é resultado do Estágio
Supervisionado Obrigatório em Língua Portuguesa realizado pela autora deste, no período de agosto a
novembro de 2017, nas turmas 8°A, 8°B e 8°C, do período vespertino. Logo após a analise, retomaremos e
ligaremos as propostas das normas reguladoras e como elas são trabalhadas pela professora no processo
de ensino e aprendizagem.

METODOLIGIA
A análise levará em consideração as normas reguladoras para a área de Linguagens direcionadas ao 8°Ano
do Ensino Fundamental II, a saber: Lei n° 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB,
1996), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica (DCN) /Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos (2013) e a Nova Base Nacional
Comum Curricular (BNCC, 2017).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizaremos como base teórica para nossa análise os fundamentos e autores como, Gérarde e Roegiers
(1993) que trata o livro como instrumento pedagógico indispensável no processo de construção do
conhecimento e auxiliar no desenvolvimento de ensino e aprendizagem; Santos e Carneiro (2006)
apresenta que o livro didático tem função de trazer informação, estruturação e organização da
aprendizagem; Cipriano Carlos Luckesi (1994) com que p ponto de comunicação apresenta o professor
como o emissor e o aluno como receptor de informação; dando ao livro didático o papel de auxiliador, e
José Carlos Libâneo (1994) sobre a interação dever estar voltada para a atividade de todos os alunos em
torno dos objetivos e do conteúdo da aula.

CONSIDERAÇÔES FINAIS
Neste trabalho abordamos a questão de como são propostas as ferramentas da educação segundo as
normas reguladoras, como o papel do livro didático se mostrou importante para a prática de ensino e como
a BNCC comtempla as propostas educacionais e ao que diz respeito ao livro didático. Observamos o livro
didático em questão tem por finalidade ajudar na produção de um Individuo com competência leitora,
interpretativa e bem comunicativa no âmbito social e que esta ideia esta ligada as normas reguladoras das
quais citamos ao longo deste presente trabalho.
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CECÍLIA MEIRELES EM LÍNGUA INGLESA: DIZERES E NÃO-DIZERES DA TRADUÇÃO
POÉTICA POR MEIO DAS ANÁLISES DE “RETRATO” E “MOTIVO”.
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– UNILAGO.
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RESUMO
O presente trabalho pretende analisar a questão de equivalência na tradução das poesias “Retrato” e
“Motivo” de Cecília Meireles, traduzidas por John Nist e Yolanda Leite. Em um primeiro momento,
adentramos o mundo poético, isto é, discorremos sobre o caráter do texto lírico e o caráter poético assim
como sobre as particularidades literárias da autora. Em seguida, analisamos as poesias em língua
portuguesa “Retrato” e “Motivo” baseados na teoria previamente estabelecida. Posteriormente, nosso
estudo concentra-se na vertente dos estudos tradutórios, e também na tradução de poesia, focando,
especificamente, no conceito de equivalência segundo Nida (1996) e Laranjeira (2003). Posto isso,
procuramos verificar na análise das traduções das poesias “Portrait” e “Motive” como os tradutores John
Nist e Yolanda Leite promoveram afastamentos e aproximações da estrutura poética, assim como a
significância do texto ceciliano, observada sob a ótica dos princípios de equivalência.
PALAVRAS-CHAVE: Tradução de poesia, equivalência, Cecília Meireles.

INTRODUÇÃO
No âmbito dos Estudos da Tradução, é amplamente discutida a traduzibilidade de textos poéticos, visto que
a possibilidade do ato implica na infidelidade ao texto original. A fim de corroborarmos com o assunto,
estudamos o conceito de equivalência relacionado à tradução de poesias, segundo Nida (1996) e Laranjeira
(2003), com o intuito de analisar as escolhas e construções textuais e estruturais; assim como verificar se foi
possível manter as características significativas do texto fonte, na tradução das poesias “Retrato” e “Motivo”
de Cecília Meireles para língua Inglesa, realizadas por John Nist com a colaboração de Yolanda Leite.

METODOLOGIA
Para a análise do presente trabalho utilizamos as poesias “Retrato” e “Motivo” de Cecília Meireles e suas
respectivas traduções “Portrait” e “Motive” realizadas por John Nist com a colaboração de Yolanda Leite.
Com a intenção de verificar o conceito de equivalência (LARANJEIRA, 2003), estabelecido pelos tradutores.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizaremos como base teórica para nosso trabalho os fundamentos e autores como, Moisés (1968), Pound
(1934), Cara (1989), que nos sustentam sobre a poesia lírica; Bosi (1994) e Yolanda Lôbo (2010) que nos
apresentam as particularidades literárias de Cecília Meireles; Jakobson (1971) e Campos (1987), que nos
norteiam nos estudos tradutórios, e também na tradução de poesia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao fim de nosso estudo, verificamos que os tradutores optaram por estabelecer o conceito de equivalência
durante a tradução das poesias de Cecília Meireles, a fim de preservar o sentido do texto fonte, assim como
as características da autora. Desse modo, os leitores das poesias em língua inglesa conseguirão aproveitar
as particularidades da autora presentes no texto fonte através da leitura do texto meta.
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RESUMO
O presente trabalho possui como finalidade investigar os diversos obstáculos enfrentados pelos professores e pelas
escolas no ensino da língua inglesa, mais especificamente, da prática oral da língua, segundo a abordagem
comunicativa (LEFFA, 1999; ALMEIDA FILHO, 2005; JESUS, 2010). De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacional a língua estrangeira no ensino fundamental tem um papel essencial na construção da cidadania dos alunos
(BRASIL, 1998, p.41); porém, a maioria das escolas não possuem infraestrutura no Brasil e os professores não
assenhoram os conhecimentos necessários para lecionar. Com base nos nossos relatórios do estágio de observação e,
visando um ensino de inglês baseado nas quatro competências linguísticas (habilidade para escrever, ler, ouvir e,
principalmente falar), este trabalho não só aponta alguns fatores nocivos neste tipo de educação como também propõe
algumas atividades dentro da sala de aula baseadas na abordagem comunicativa a fim de aprimorar a prática da
oralidade nos referidos contextos reais e cotidianos, que servirá de gatilho para o ensino/aprendizados dessa habilidade
em língua inglesa.

PALAVRAS-CHAVE: Tradução de poesia, equivalência, Cecília Meireles.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo incentivar a discussão, tanto através das nossas observações quanto artigos e
documentos oficiais do país, com a finalidade de compreender por que as escolas focam somente em uma habilidade
específica da comunicação em inglês: a leitura. Baseado na concepção de uma efetiva aprendizagem de acordo com a
abordagem comunicativa, o trabalho traz a importância que todas as habilidades possuem no ensino e privilegia a fala
(prática oral) como uma das mais significativas habilidades.

METODOLOGIA
O estudo foi feito a partir das observações relatadas e verificadas durante o estágio de observação nas duas escolas
em que ambas discentes trabalharam no ano de 2017. As reflexões procederam não só das experiências no estágio,
mas também de experiências próprias das autoras e dos relatos que alunos das escolas e de outras também
declararam. Considerando as informações anteriores, somamos a teoria dos PCNs, LDB e estudiosos da área para
investigar não só o motivo pelo qual a prática da oralidade não é exercitada em sala de aula, como também expor
alguns exercícios já propostos por alguns autores no intuito de revelar que já existem vários estudos sobre essa
habilidade, porém falta incentivos para realiza-los.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa foi elaborada por meio de várias consultas a importantes teóricos da linguística aplicada como Paiva
(2003), que apresentam reflexões importante sobre o assunto da prática da oralidade em sala de aula. Jesus (2010),
que escreveram artigos ou dissertações sobre o tema também contribuíram acrescentando a visão deles e seus
conteúdos disseminados pela internet A falta da prática dessa habilidade comunicativa nas aulas levou-nos à vontade
de investiga-la e expor propostas já existentes como exemplos de aulas ideais para incentivar os professores a buscar
outras alternativas de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após as observações e os estudos feitos, o estudo comprovou a nós que todas as habilidades comunicativas são
importantes, porém as escolas brasileiras não possuem infraestrutura adequada e suficiente para suprir a necessidade
que os alunos precisam para aprender a língua inglesa de forma eficaz. Em resposta às afirmações dos documentos
oficiais (PCs) citados anteriormente, propomos alguns exercícios baseados em estudiosos da área como estímulo aos
professores e futuros professores com a intenção de expor algumas das inúmeras possibilidades que eles dispõem para
mudar suas metodologias e propor um ensino melhor, mais eficiente.
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RESUMO
Neste trabalho analisaremos os episódios da série The Get Down (2016), que traz no inglês uma linguagem
coloquial marcada pelas expressões idiomáticas, palavras de baixo calão e gírias. O objetivo desse trabalho
é investigar o processo tradutório, as características da dublagem, de acordo com Lessa (2002), e da
legendagem, segundo Martins e Amorim (2013), e os prováveis motivos para a escolha de uma linguagem
amenizada ao legendar e dublar marcas de oralidade. Analisaremos os usos da norma culta e do registro
coloquial, segundo Preti (2003), e a relação deste com a tradução (CARVALHO, 2017). Posteriormente,
problematizaremos como se baseariam, por um lado, em uma concepção de “tradução”, e, por outro, em
padronizações impostas por esse mercado quanto aos processos tradutórios.
Palavras-chave: Tradução. Legendagem. Marcas de oralidade. The Get Down.

INTRODUÇÃO
O nosso objeto de estudo são os episódios da série The Get Down (2016), disponibilizada pela plataforma
Netflix. Analisaremos o processo tradutório das marcas de oralidade com o propósito de verificar os
prováveis motivos do uso de uma linguagem amenizada. Com base nas modalidades desenvolvidas por
Aubert (1998); além das influências das características da tradução audiovisual e do registro linguístico.

METODOLOGIA
A análise consistirá nas escolhas tradutórias empreendidas na legendagem e na dublagem e no
levantamento de quais possíveis razões levaram a optar por uma linguagem mais amenizada,
principalmente, em relação às expressões de baixo calão trazidas pela série.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizaremos como base teórica Campos (1987) para falar sobre a teoria da tradução e seus primórdios;
Aubert (1998) para exemplificar as modalidades de tradução; Carvalho (2005) para explicar as
características da tradução audiovisual; por fim trazemos Preti (2003) e Bagno (1999) para definir a variação
linguística.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao fim do nosso estudo, pudemos compreender que houve de fato uma amenização ao traduzir marcas de
oralidade presentes no corpus, especialmente com auxílio das modalidades, como, por exemplo,
adaptações. Essas, por sua vez, permitem o tradutor substituir palavras por outras que não apresentam um
teor pejorativo, mas que carregam o sentido original da mensagem.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo discutir a importância do incentivo a leitura, tendo como enfoque a ausência
da prática dessa atividade em sala de aula. Sendo assim, com base nos Estágios de Observação, foi
possível observar a crescente dificuldade em se adquirir o hábito da leitura, fazendo com que o professor
tenha a árdua tarefa de criar métodos e estratégias que desenvolvam e despertem o interesse dos alunos
para a leitura. Levando em consideração que para formar leitores é preciso despertar o gosto pela mesma,
buscamos suscitar discussões em torno da leitura e do leitor através de alguns teóricos como Josette
Jolibert (1994), Isabel Solé (1998) e Angela Kleiman (2007), além dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997). E também, através das crônicas de Luís Fernando Verissimo, pois ele utiliza estratégias de humor e
ironia, buscando o riso e a reflexão, e assim despertando o interesse e o prazer dos alunos, tornando-os
mais críticos e motivados.
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Aluno. Estratégias.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho discute a falta de interesse dos alunos em se adquirir o hábito da leitura, mas
concretamente, levanta hipóteses sobre o desinteresse dos discentes perante o ato de ler e sugere uma
possível estratégia para atrair a atenção dos estudantes para o mundo da literatura. O objetivo do trabalho é
refletir e buscar estratégias que despertem o interesse dos alunos pela leitura por meio de ferramentas
textuais, no caso, a crônica; analisando também o papel do educador perante a dificuldade recorrente dos
alunos em relação à leitura.

METODOLOGIA
Utilizamos os resultados colhidos durante os estágios de observação e consideramos o que foi observado
nas duas instituições de ensino visitadas, relatando como a leitura era concebida pelos discentes durante as
aulas e como era proposta pelos educadores e, a partir destas análises, abordamos métodos que podem
ser implantados para a melhoria do hábito da leitura nas escolas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizamos como base teórica os fundamentos trazendo as teorias de alguns autores como Colomer (2007),
Freire (1993) e Jolibert (1994) que tratam de temas relacionados à leitura, a formação do leitor e a sua
ligação perante ao texto que possivelmente será trabalhado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho abordamos uma discussão referente à falta de interesse dos alunos pela leitura e concluímos
que, é uma prática imposta; acaba sendo uma obrigação e, consequentemente, os alunos perdem o
interesse pelo ato de ler.
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O PROCESSO TRADUTÓRIO DE EXPRESSÕES DA CULTURA LGBT: um estudo baseado no corpus
paralelo da série Orange Is The New Black
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RESUMO
Objetivou-se com este trabalho analisar a tradução de Expressões Idiomáticas, nas legendas da primeira
temporada do seriado Orange Is The New Black, comparando a tradução do inglês para o português, das
legendas feitas por profissionais, além de observar as estratégias utilizadas para a tradução de EI, pelo
tradutor, e de verificar a implicância da questão cultural nas traduções delas, considerando o contexto
cultural brasileiro. Por conseguinte, utilizamos o programa WordSmith Tools. Esta pesquisa tem
embasamento em teóricos como Baker (1992, 1999, 2000), Bevilacqua (2018), Biderman (2001), Tagnin
(2005, 2018) e Xatara (1998, 2008, 2018). Considerando o resultado da análise, acreditamos que o tradutor
não optou por subtrair as expressões, valendo-se de tradução por EI correspondente, ou tradução de forma
literal, quando necessário, levando em conta o contexto cultural, estrangeiro e o brasileiro, para traduzir as
EI.
PALAVRAS-CHAVE: Expressões Idiomáticas. Tradução. Legendagem.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta uma análise reflexiva acerca do processo tradutório de expressões
idiomáticas, considerando a implicância dos aspectos culturais na tradução das EI. Desta forma, priorizamos
por investigar o trabalho do tradutor na legendagem da primeira temporada da série Orange Is The New
Black. São objetivos deste trabalho, comparar a transcrição das legendas em inglês, com as traduções em
português, mais especificamente retiradas do discurso de um grupo específico LGBT, que compõe a série, e
que foram feitas por profissionais, para o Netflix, extraídas do website tvsubtitle.

METODOLOGIA
Nos valemos de uma pesquisa bibliográfica para abordar o tema da tradução, considerando aspectos
importantes a serem observados na prática tradutória de expressões idiomáticas. Abordamos os estudos do
léxico, discorrendo desde a lexicologia, até a fraseologia e as expressões idiomáticas. Posteriormente,
analisamos o processo de legendagem e, finalmente, os confrontamos com os dados levantados pela
ferramenta de análises lexicais WordSmith Tools.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizamos como base teórica autores como Baker (1992, 1999, 2000), Xatara (1998, 2008, 2008), Biderman
(2001) e Bevilacqua (2018), que abordam temas como a Análise de Corpus, a tradução e tradução de
idiomatismos, considerando os aspectos culturais da língua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as estratégias de tradução de EI propostas por Baker (1992), encontramos no corpus,
ocorrências da estratégia de tradução de uma EI literal; de tradução por EI correspondente; e nenhuma
ocorrência da estratégia omissão de EI. Constatamos que, embora as expressões idiomáticas específicas
do grupo LGBT, apareçam com pouca frequência no conteúdo analisado, as EIs estão presentes no
discurso de todos os grupos que, juntos, compõem uma comunidade ainda maior: o de mulheres presas e
reclusas da sociedade. Inferimos também, a importância de considerar a carga cultural de uma EI no
processo tradutório, uma vez que, explicitamente, ou implicitamente, as questões sócio-histórico-culturais
vêm atreladas às expressões cristalizadas e fixadas pelo uso.
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RESUMO
A questão do ensino de gramática e sua relação com o desenvolvimento de alunos competentes na área de
linguagens, tem atraído a atenção de vários estudiosos nesta área como Luiz Carlos Travaglia entre outros
autores. Nesse contexto, veremos os diferentes tipos de linguagem do meio social e escolar do aluno,
contrastando esses dados com o ensino de gramática que efetivamente acontece para identificar a
influência desse ensino na competência comunicativa geral.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Gramatica, Competência comunicativa.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo analisar a competência comunicativa por meio da gramática
ensinada na escola, ajudando os alunos a serem competentes dentro e fora do ambiente escolar como
aponta Travaglia (2007).

METODOLOGIA
Para a execução desta pesquisa, faremos uma revisão bibliográfica por meio de obras que abordem a
temática do ensino de gramática e do desenvolvimento de competência comunicativa, bem como as bases
legais que regem a educação brasileira: LDB, BNCC e PCNs. E os autores Maria Helena de Moura Neves
(1990), Marcos Bagno (2005), Willian Cereja 2013, Luiz Carlos Traváglia(2007) e Evanildo Bechara (2008).

DISCUSSÃO
Foi analisado que a competência comunicativa é um dos quatros tópicos em a abordam como competência
linguística, competência discursiva, gramatica e por último competência comunicativa. Não podendo se
formar em maneira distinta, ou seja, está interligada uma com a outra sendo impossível de separação para
conseguir adquirir qualquer tipo de competência tanto comunicativa quanto linguística e discursiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possível concluir que somente o ensino de gramatica trabalhado
dentro da sala de aula, não desenvolve a competência comunicativa sozinha, mas, se trabalhar em conjunto
com as outras habilidades como competência linguística, competência discursiva e gramatica o aluno terá
ótimos resultados para aprender a competência comunicativa em modo real de uso fora da escola
.
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RESUMO
Partindo do pressuposto de que todo estudante deve ter acesso a uma educação de qualidade, que favoreça a
construção de sua cidadania, a proposta deste artigo é analisar como o ensino de Língua Portuguesa centrado no texto,
de diversos gêneros, previsto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, promove a construção de um pensamento
crítico no aluno do Ensino Médio. Em suma, trata-se de uma pesquisa que busca observar se os alunos do Ensino
Médio, nas aulas de LP que abordam diferentes gêneros textuais, estão, de fato, no caminho de construção do
pensamento crítico.
PALAVRAS-CHAVE: Pensamento crítico, Gêneros textuais, Ensino Médio, PCNs.

INTRODUÇÃO
A proposta desta pesquisa é analisar como o trabalho com os textos, em diversos gêneros, viabiliza a
construção de um pensamento crítico no aluno do Ensino Médio. Além disso, a ideia é promover uma
reflexão para que o professor aprimore suas práticas pedagógicas e possibilite ao estudante, nas aulas de
Língua Portuguesa, a elaboração de um pensamento autônomo e crítico o suficiente para exercer sua
cidadania e mobilizar os conhecimentos adquiridos na disciplina assim como preveem os Parâmetros
Curriculares Nacionais.
METODOLOGIA
Os dados coletados para esta pesquisa consistem em uma sequência de atividades (Subsídios para o
professor de Língua Portuguesa), enviada pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São
Paulo. Tais atividades foram aplicadas no 1º ano e no 3º ano do Ensino Médio. Analisamos as respostas
dos alunos a essas duas atividades e relacionamos essas ao conceito de pensamento crítico proposto por
Halpern, (1999, p. 70). Em seguida, verificamos, nas respostas dos estudantes, a presença dos quatro
indicadores do pensamento crítico, propostos por Newman, Webb e Cochrane (1995) e Bulegon e Tarouco
(2015).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizaremos como base teórica os conceitos de gênero propostos por Bakhtin (1992) e por Marcuschi
(2003) e observaremos as definições de pensamento crítico de Glaser (1941) e de Bulegon e Tarouco
(2015). Vale ressaltar, ainda, que este trabalho pontua alguns parâmetros propostos por Newman, Webb e
Cochrane (1995) e Bulegon e Tarouco (2015) que permitem a avaliação do desenvolvimento do
pensamento crítico nos estudantes, identificados a partir de suas atitudes em relação às atividades didáticas
propostas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão às observações sobre o tema, pode-se dizer que o trabalho com os gêneros textuais é uma
excelente oportunidade de se lidar com a língua em seus diversos usos autênticos. Além disso, destaca-se
a ideia de que o trabalho com os gêneros será uma forma de dar conta do ensino dentro de um dos vetores
da proposta oficial dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Percebe-se, portanto, a relevância de uma
pesquisa que busca entender como os textos de diversos gêneros favorecem a construção do pensamento
crítico nos estudantes. Concluímos que, de modo geral, os alunos não se interessaram pelas atividades,
mas os que participaram demonstraram indícios do pensamento crítico. De acordo com os indicadores
aplicados para verificar se estão ou não desenvolvendo tal pensamento, os aprendizes corresponderam às
expectativas.
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AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DA DENGUE EM DIFERENTES GRUPOS ETÁRIOS.
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INTRODUÇÃO
A dengue é a principal arbovirose do mundo em termos de morbidade, mortalidade e implicações clínicas,
por isso a compreensão dos fatores de risco envolvidos com a gravidade da infecção é importantíssima. O
objetivo desse trabalho foi avaliar a associação entre sinais e sintomas da dengue com a sua classificação
de gravidade em diferentes grupos etários.
Palavras chaves: Dengue, DENV, complicações, gravidade.

METODOLOGIA
A amostra utilizada foi composta por dados retrospetivos de uma região endêmica de dengue .

DISCUSSÃO
Variáveis como local de residência para as três faixas etárias não apresentaram associação com a
gravidade da dengue. Já manifestações como ascite, extravasamento plasmático e sangramento
gastrointestinal apresentaram maior grau de associação com a gravidade em todos os grupos. Entretanto
esse grau variou, sendo sangramento gastrointestinal em idoso a única variável com grau e concordância
excelente.

CONCLUSÃO
Conclui-se, assim, que os mesmos sinais e sintomas podem estar mais ou menos associados com a
gravidade da dengue dependendo da faixa etária.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DE IDADE COM DOENÇA
RESPIRATÓRIA
BATISTA, Augusto Leonardo; Discente do curso de Medicina – UNILAGO.
MACHADO, Carla da Silva; Docente do curso de Medicina – UNILAGO.

RESUMO
As doenças respiratórias são causas de morbidade e mortalidade entre as crianças no mundo. O objetivo deste trabalho
foi caracterizar o perfil epidemiológico de doenças respiratórias, agudas ou crônicas, faixa etária, distribuição temporal
nas crianças menores de 5 anos, atendidas em unidade de atenção especializada do SUS, na cidade de São José do
Rio Preto - SP. Os resultados do estudo foram através da análise de 4720 prontuários da Unidade de Urgência em
Fisioterapia, destes foram realizados atendimento em 189 pacientes com queixas respiratórias, dentre os quais, 80,42%
(n=152) apresentavam faixa etária menor de 5 anos. Observou-se que sexo masculino teve predominância de 91
(59,86%) casos sobre os femininos de 61 (40,13%). Casos agudos em 121 (79,6%) pacientes da amostra e 86 (56,58%)
casos em menores de 1 ano foram prevalentes. A pneumonia teve papel de destaque no estudo com 63 (41,44%)
pacientes do total de casos.

PALAVRAS-CHAVE: Infecções respiratórias agudas, Saúde pública, Crianças, Pneumonia.
INTRODUÇÃO
Em países em desenvolvimento, estima-se que 25% a 33% do total de mortes ocorridas nos primeiros cinco
anos de vida, sejam causadas por infecções respiratórias agudas (Graham, 1990) (Pedraza et al., 2014). No
ano de 2011, somente no estado de São Paulo, ocorreram 23.037 internações por pneumonia em crianças
de 01 a 04 anos de idade. Neste mesmo ano, foi registrado que 5,5% de todos os óbitos em menores de 5
anos, informados no estado de São Paulo, foram causados por infecções respiratórias agudas (IRAS)
(DATASUS, 2011).

METODOLOGIA
Estudo descritivo, observacional, de corte transversal e demanda hospitalar, no período compreendido entre
2014 e 2018. Foram incluídas através da análise de 4720 prontuários neste estudo, todas as crianças
(n=152) menores de 05 anos de idade, de ambos os sexos, atendidas na Unidade de Urgência em
Fisioterapia (UUF), mediante queixa de doença respiratória. As variáveis estudadas foram o CID, a idade,
sexo, a data do(s) atendimento(s) e classificação da doença em aguda ou crônica. O estudo foi submetido
ao comitê de ética em pesquisa da UNILAGO através da Plataforma Brasil e aprovado sob parecer nº:
2.556.702.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pneumonia encontrou-se como principal diagnóstico verificado na UUF, com 63 (41,44%) do total de
casos respiratórios. O número de crianças abaixo de 1 ano de vida que foi levado para assistência na
unidade de saúde, também correspondeu à grande maioria do espectro estudado, 86 casos (56,58%).
Assim, podemos observar que essas duas variáveis quando associadas podem indicar a frequência que
DRA pode afetar essas crianças, trazendo critérios de gravidade como a imaturidade pulmonar e tempo de
gestação que servirão de prognóstico para o desenvolvimento e cronificação do quadro respiratório. O sexo
masculino obteve maior evidência, com 91 pacientes (59,86%), destacando que os fatores de risco
associados à DRA eram sexo masculino e também faixa etária menor de um ano de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho em conclusão, aponta que doenças respiratórias no primeiro ano de vida, por ser um
problema de saúde pública, mostra necessidade de mais pesquisas sobre cuidados preventivos e de
controle dos agravos de doenças respiratórias na faixa etária estudada.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES INFECTADOS PELO HIV: CARACTERIZAÇÃO
DOS GRUPOS COM RISCO DE MAIOR G
Tatyanny Marques de Jesus; Vinicius D. Vieira, Faculdade de Medicina, União das Faculdades
dos Grandes Lagos, São José do Rio Preto-São Paulo, Brasil
Alice Tobal Verro¹² Natal Santos da Silva¹² Laboratório de Modelagem Matemática e Estatística
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RESUMO
A infecção pelo HIV trata-se de uma epidemia global. Medidas preventivas e comportamentos de risco tem sido o foco
das pesquisas atuais.
Palavras Chaves: HIV- gravidade- grupos de risco

INTRODUÇÃO
O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre manifestações clinicas dos infectados no momento do
diagnóstico e variáveis epidemiológicas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisados 8478 casos de infecção pelo HIV, notificados em São José do Rio Preto-SP (1983-2016).

RESULTADOS
Das 28 manifestações clínicas/enfermidade observadas, 16 variáveis apresentaram associação com sexo
(p<0,001), 17 com grau de escolaridade (p<0,001) e 20 com exposição a droga (p<0,001), entretanto todas
com grau de associação muito pobre. As exceções foram diarreia a mais de 1 mês (V-Cramer=0,217),
astenia a mais de 1 mês (V-Cramer=0,240), tosse sem ser tuberculose (V-Cramer=0,270) e caquexia (VCramer=0,223) que apresentaram maior grau de associação com exposição a drogas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados sugerem que exposição a drogas leva ao diagnóstico mais tardio, logo pacientes expostos às
drogas tem sintomatologia mais grave durante o diagnóstico.
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ANATOMIA CLÍNICA DO CAVUM SEPTI PELLUCIDI E DO CAVUM VERGAE
VENDRAMINI, Marcelo Garcia.,ANTONIO, Gabriel Roberto. Discente do Curso de medicina –
UNILAGO
LUZ, Marcus Alexandre Mendes. Docente do curso de medicina - UNILAGO
RESUMO
O cavum Vergae e cavum septi pellucidi constituem cavitações presentes no septo pelúcido, descritas como importantes
marcadores de disgenesia cerebral e correlacionados com distúrbios neurocomportamentais. Considerando a
investigação neurológica a partir do diagnóstico por imagem, sua descrição contribui para seu diagnóstico preciso e
precoce. Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo descrever a anatomia do cavum Vergae e do cavum septi
pellucidi e fornece subsídios para a investigação morfológica e clínica dessas disgenesia, considerando a escassez de
sua ocorrência.

PALAVRAS-CHAVE: Cavum septi pellucidi, cavum Vergae, anatomia.

INTRODUÇÃO
O cavum septi pellucidi e o cavum Vergae são cavidades inconstantes localizadas na linha média
do cérebro entre os ventrículos laterais, constituindo espaços acessórios entre as lâminas do septo
pelúcido, principalmente. De acordo com a literatura, o cavum septi pellucidi está presente no adulto entre
12 a 20% e a presença do cavum Vergae é de 1,1% na população. A cavitação septal é uma variação que
pode estar correlacionada a disfunções neurológicas e psiquiátricas (SARTORI, et al., 2015; AKINOLA,
IDOWU, NELSON-PASEDA, 2014, LANDIN-ROMERO at al., 2015) e, portanto, devem ser bem conhecidas
a fim de se evitar diagnósticos errôneos e estabelecer a patogênese de alguns distúrbios neurológicos
multifatoriais. Diante da relevância da presença de cavidades no septo pelúcido, o presente trabalho tem
como objetivo discutir a importância clínica do cavum Vergae e cavum septi pellucidi concomitantes em
encéfalo humano e sua correlação com distúrbios neurológicos e psiquiátricos dentro da população.

METODOLOGIA
O presente trabalho constitui um estudo sistemático baseado na pesquisa de periódicos extraídos
da Base de Dados PubMed empregando-se os termos cavum Vergae e cavum septi pellucidi, tendo como
critério de inclusão a relevância clínica das variações anatômicas septais descritas na literatura.

DISCUSSÃO
Galarza e colaboradores, 2004, demonstram que a persistência dessa cavitações são importantes
indicadores de anormalidades no neurodesenvolvimento assim como podem atuar como promotores do
aumento de quadros psicóticos, distúrbios de marcha e transtornos de humor. A persistência do cavum septi
pellucidi após o período neonatal é um importante marcador de disgenesia cerebral e de um
desenvolvimento disfuncional do cérebro. A persistência desses cavos pode acarretar a dilatação da
cavitação com retenção de fluido cerebrospinal promovendo um importante quadro de aumento da pressão
intracraniana que exige intervenção cirúrgica. Segundo a literatura, cavos septais podem ocorrer através de
fenestrações das lâminas do septo pelúcido causadas por traumas cranianos suaves e recorrentes, como os
produzidos em esportes de impacto constante (SARTORI, et al., 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a investigação neurológica a partir do diagnóstico por imagem, o conhecimento e a
descrição dos cavos contribuem para seu diagnóstico preciso e precoce no paciente, uma vez que existe
uma importante correlação entre a presença dos cavos septais e o surgimento, ainda que tardio, de
distúrbios neurocomportamentais, conforme sustenta a literatura.
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ATLAS VIRTUAL DE PATOLOGIA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NO ENSINO MÉDICO
MAZZA, Camila Alcalde.,GOMES, Luísa. Discente do Curso de Medicina – UNILAGO
MENEGUETTE, Cícero,LUZ, Marcus Alexandre Mendes. Docente do Curso de Medicina UNILAGO

RESUMO
Os atuais modelos de ensino incluem estratégias flexíveis e dinâmicos de educação interativa, inseridas no universo
virtual como nova realidade do processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo
a elaboração de um Atlas Virtual de Anatomia Patológica Macroscópica que subsidiará atividades práticas fora do
ambiente do laboratório convencional, atuando ferramenta para a prática do diagnóstico na formação médica.

PALAVRAS-CHAVE: Patologia, medicina, materiais de ensino.

INTRODUÇÃO
A atividade prática é imprescindível na formação médica e a utilização de mídias no ensino da
Patologia constituem uma ferramenta nova, complementar ao método clássico de ensino. Modelos flexíveis
e dinâmicos de educação interativa são reflexos do ensino atual e estão inseridos no universo virtual como
nova realidade do processo de ensino-aprendizagem, tendo revelado favorável impacto no ensino e na
relação professor-estudante (MELÉNDEZ-ALVAREZ, 2009). Assim sendo, o presente trabalho tem por
objetivo a construção de um Atlas Virtual de Patologia como ferramenta de ensino extraclasse, onde o aluno
poderá explorar a prática do diagnóstico em Patologia Humana.

METODOLOGIA
Foram utilizadas 33 peças do acervo do Laboratório de Anatomia Patológica da Unilago,
contemplando lesões descritas nos protocolos anatomopatológicos clássicos. Isento de apreciação ética:
CNS, Res. 510/2016, Art.1, Parágrafo Único - VII/VIII. As peças foram digitalizadas através de Câmera Aver
Vision PL50 – Full HD 1080p e inseridas em formato padrão com diagnóstico-chave e breve descrição
anatomopatológica para apresentação a ser disponibilizada na Plataforma Unilago Cloud Services.

DISCUSSÃO
A disponibilização de modelos interativos insere o ensino na nova realidade de estudo através de
mídias digitais e vem sendo utilizados com êxito no ensino médico como importante suporte nas atividades
práticas. Observa-se no perfil do acadêmico de medicina a exploração dos recursos digitais para o
aprendizado em diversas áreas do conhecimento. O emprego de tais recursos em metodologias ativas
qualifica o ensino, formando profissionais hábeis, criativos e críticos (SALVADOR et al., 2017). O
desenvolvimento da educação virtual resulta em igual ou maior efetividade no processo de ensino quando
comparado a metodologias exclusivamente tradicionais, pois garantem a compreensão não só do conteúdo
específico, como também no manejo da informação e na satisfação e interesse dos estudantes em explorar
seus recursos. Formas mistas de ensino aprendizagem constituem modelos que extraem de ambas as
experiências de ensino seus melhores resultados, estabelecendo referenciais seguros para a autonomia do
estudante, sem privá-lo do caráter investigativo e de uma experiência inovadora no ensino virtual (ALDANA;
OSORIO; RENFIGO, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A exploração do Atlas de Virtual de Patologia traz para o ambiente de ensino uma perspectiva
dinâmica que complementa a prática do laboratório. Vivenciado o estudo prático no Laboratório, a
experiência de contato com o acervo poderá ser repetida em outros ambientes de estudo, aproximando o
aluno do conteúdo da Disciplina de Patologia e oferecendo subsídios para estudos extraclasse.
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DOENÇA ANEURISMÁTICA DA ARTÉRIA ILÍACA COMUM E ARTÉRIA ILÍACA INTERNA
MANO, Gabriela Cabrera; MANO, Rafaela Cabrera.; PRUDÊNCIO, Rafaela. Discente do Curso de
Medicina – UNILAGO
LUZ, Marcus Alexandre Mendes. Docente do Curso de Medicina - UNILAGO
RESUMO
A formação de aneurismas nas artérias ilíacas e seus ramos representa uma forma de doença vascular isolada ou
secundária ao aneurisma aórtico-abdominal. O presente trabalho descreve a formação de aneurisma na aorta
abdominal com aneurismas fusiformes concomitantes na circulação arterial ilíaca. O conhecimento da doença
aneurismática em vasos de menor frequência e sua correlação com lesões similares em grandes vasos auxiliam na
investigação, no diagnóstico e na abordagem cirúrgica do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Aneurisma, aterosclerose, artéria ilíaca.

INTRODUÇÃO
O quadro de aterosclerose é descrito como uma lesão vascular relativamente comum, que afeta
maciçamente a população mundial. A evolução da doença aterosclerótica pode resultar na formação de
aneurismas, dilatações dos vasos sanguíneos decorrentes do comprometimento do tecido conjuntivo
vascular. A aterosclerose provoca espessamento da íntima, resultando em degeneração da camada média
e enfraquecimento da parede vascular, propiciando o surgimento de aneurismas. Estima-se que cerca de
10% dos pacientes diagnosticados apresentam múltiplos aneurismas e em segmentos diferentes da aorta.
Baseando-se nesses dados, o objetivo desse estudo é relatar a formação de aneurismas fusiformes na
circulação arterial ilíaca em segmentos distais e proximais, sem ruptura.

METODOLOGIA
Estudo em cadáver do sexo masculino, idoso, não obeso, proveniente do acervo de Laboratório de
Anatomia de IES, CEP. nº2.668.918, submetido à dissecação clássica. Diagnosticou-se aterosclerose
aórtica, aneurisma aórtico fusiforme infrarrenal e três aneurismas fusiformes, localizados no terço médio e
distal da artéria ilíaca comum e seus ramos.

DISCUSSÃO
O aneurisma aórtico mais comumente encontrada é o abdominal, especificamente a lesão infrarrenal,
como é o observado no presente estudo, com dimensão de 2,9cm de diâmetro, em associação a lesões
fusiformes de 1,5 cm de diâmetro localizadas no terço médio da a. ilíaca comum direita, no segmento distal
da a. ilíaca comum esquerda e no terço médio da a. ilíaca interna esquerda. Barros e colaboradores, 2005,
indicaram uma associação de 11% de aneurisma ilíaco e da artéria poplítea nos portadores de aneurisma
de aorta abdominal. A formação de aneurisma na a. ilíaca comum pode, portanto, ser consequente à
formação de aneurisma aórtico-abdominal. Contudo, a formação de aneurisma em seus ramos pode ser
lesão independente ou associada à cirurgia convencional do aneurisma da aorta abdominal (BONAMIGO, et
al., 1997). A literatura mostra que aneurismas de artéria ilíaca isolados são raros na população, com
prevalência estimada por relatos necroscópicos em 0,03%, podendo atingir o percentual de 0,65% quando
combinados ao aneurisma de aorta abdominal (BRUNKWALL, 1989).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As doenças vasculares são de extrema importância clínica com potencial evolução para letalidade. O
conhecimento da doença aneurismática em vasos de menor frequência e sua correlação com lesões
similares em grandes vasos auxiliam na investigação, no diagnóstico e na abordagem cirúrgica do paciente,
garantindo intervenções precoces e redução de complicações.
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INCIDÊNCIA BILATERAL DO FORAME VENOSO
LIMA, Luiza Cavalero. Discente do Curso de medicina – UNILAGO
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RESUMO
O forame venoso se apresenta como uma abertura pequena de forma variável e inconstante que pode ser observado no
osso esfenoide como bilateral, unilateral ou ausente. Sua incidência é variável e possui relevante significância para a

clínica e cirurgia. Utilizando-se de uma amostra de 24 crânios secos, foi estabelecida a incidência,
morfologia e morfometria do forame venoso. Os dados obtidos evidenciam um perfil de incidência
discordante da literatura, revelando a relevância do conhecimento anatômico sobre o forame considerando
diferentes populações.
PALAVRAS-CHAVE: Base do crânio, anatomia, osso esfenoide.

INTRODUÇÃO
O forame venoso ou Forame de Vesalius se apresenta como uma estrutura pequena e inconstante,
localizada anteromedialmente ao forame oval e lateralmente ao forame redondo. Pelo forame venoso há
passagem do nervo esfenoidal lateral e de uma veia emissária que conecta o seio cavernoso ao plexo
pterigoide e consequentemente faz conexão entre as circulações intra e extracranianas (RAVAL, 2015). Sua
incidência é descrita como unilateral direito, esquerdo, bilateral ou até duplicado em um ou ambos os lados,
sendo esta última a forma mais rara de aparecimento. Este trabalho teve por objetivo descrever a incidência
no forame venoso bilateral e sua morfologia, fornecendo subsídios para a medicina clínica e cirúrgica.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido no laboratório de Anatomia Macroscópica da União das Faculdades dos Grandes
Lagos, sob aprovação do CEP: parecer no. 2.690.860, a partir de uma amostra de 24 crânios secos nos
quais foi analisada a incidência, morfologia e morfometria do forame venoso de acordo com os critérios
estabelecidos na literatura. O estudo morfométrico foi realizado com compasso oftalmológico Castroviejo e
os dados da classificação segundo a incidência, representados em porcentagens.

DISCUSSÃO
Dentre os 24 crânios analisados, o forame venoso estava presente de forma bilateral em 12 (50%),
unilateral esquerdo em 9 (37,5%), ausente em 3 (12,5%) e não foi encontrado nenhum unilateral direito.
Analisamos a morfologia dos 12 forames que se apresentaram bilateralmente e encontramos 6 (50%) em
fenda com diâmetro menor que 1mm, 2 (33,3%) em fenda com diâmetro maior que 1mm e 4 (66,6%)
circulares diminutos. Na morfometria dos 2 forames em fenda com diâmetro maior que 1mm, o primeiro
crânio apresentou do lado esquerdo forame com diâmetro de 1mm e fenda com diâmetro de 4mm, do lado
direito forame de 1mm e fenda de 4mm. O segundo crânio apresentou do lado esquerdo forame de 1 mm e
fenda de 3 mm, do lado direito forame de 2mm e fenda de 4mm. Dados da literatura descrevem diferentes
incidências bilaterais do forame venoso, variando entre 12,5%, e 22%, sendo todos discordantes com
nossos dados que mostraram o forame venoso bilateral em 50% dos casos (FREIRE et al., 2013). O forame
venoso tem sua importância tanto clínica como cirúrgica, como por exemplo, na interpretação de exames de
imagem para programação de procedimentos invasivos como a rizotomia evitando lesões iatrogênicas com
severas complicações para o paciente. Portanto, sua incidência e variação anatômica possuem significativa
relevância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso estudo permite inferir que a incidência do forame venoso bilateral é alta na população, assim como
não são incomuns as apresentações unilateral esquerda e ausência do forame. O conhecimento anatômico
sobre esta estrutura é de grande importância na área medica, favorecendo diagnósticos precisos e
procedimentos cirúrgicos seguros, visando evitar possíveis lesões secundárias e diagnósticos errôneos.
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TIPOLOGIA DO SULCO DO SEIO TRANSVERSO
E DA EMINÊNCIA CRUCIFORME EM CRÂNIOS HUMANOS
SCOCCA, Mariana Alves;LOURENCIN, Ellen; MENESES, Giovani Dutra de. Discente do Curso de
Medicina - UNILAGO.
LUZ, Marcus Alexandre Mendes. Docente do Curso de Medicina - UNILAGO
RESUMO
Os seios venosos durais formam uma rede complexa de canais que drenam sangue venoso do encéfalo e
ossos cranianos. A classificação dos padrões topográficos dos sulcos desses seios estabelece quatro padrões básicos
possuindo aplicação na interpretação de exames em imaginologia e na orientação cirúrgica. Diante disso, o presente
trabalho procura contribuir com descrição das variações já descritas e descrever possíveis variações de relevância
dentro dos modelos já propostos. Os dados obtidos no presente trabalho são correspondentes à classificação tipológica
descrita na literatura, contudo, a frequência dos tipos classificados e sua correlação com o sexo não coincidem com os
relatos já publicados.

PALAVRAS-CHAVE: base do crânio, seio transverso, anatomia, variações anatômicas.

INTRODUÇÃO
O presente estudo está voltado para a tipologia das variações anatômicas dos sulcos dos seios da
dura-máter, classificando o sulco do seio transverso e a eminência cruciforme dentro dos padrões
estabelecidos na literatura. As descrições topográficas e morfológicas do presente trabalho buscam
contribuir para o diagnóstico e a intervenções cirúrgicas a partir de modelos anatômicos estabelecidos de
forma indireta pela topografia das impressões ósseas dos seios da dura-máter, descrevendo as variações
de relevância já relatadas ou inéditas na literatura.

METODOLOGIA
Utilizando-se do acervo de peças anatômicas do Laboratório de Anatomia Humana da Faculdade de
Medicina da Unilago, foram analisados um total 12 crânios humanos secos, submetidos à estudo
morfométrico do sulco do seio transverso direito e esquerdo, bem como sua classificação (BERGMAN et al.
1988). A identificação do gênero das amostras foi estabelecida a partir da avaliação morfológica da crista
nucal, do processo mastoide, da margem supraorbital, e angulação da glabela.

DISCUSSÃO
Os crânios foram classificados de acordo com os critérios de Browning, 1953. No presente estudo,
os tipos I, II, III e IV obtiveram frequências, respectivamente, 33,3%, 16,6%, 41,6% e 8,3%. É importante
notar que nenhum crânio feminino apresentou o tipo IV, assim como, nenhum crânio masculino apresentou
o tipo II. O estudo morfométrico do diâmetro sulco do seio transverso esquerdo obteve média de 6,43 mm,
sendo para os crânios masculinos a média de 5,4 mm e para os femininos de 6,94 mm. Para o diâmetro do
sulco do seio transverso direito, o estudo morfométrico obteve média de 6,59 mm, sendo para os crânios
masculinos a média de 6,55 mm e para os femininos de 6,61 mm. Em relação à tipologia, percebe-se que
as porcentagens dos tipos obtidas não são compatíveis com as do estudo de Browning, 1953. O estudo
morfométrico revelou divergências em relação à literatura (COSAR, 2014). Houve diferença de 2,67 mm
entre as médias do diâmetro do seio transverso esquerdo, enquanto que para o diâmetro do seio transverso
direito, essa diferença foi de 3,11 mm, demonstrando a incompatibilidade entre os resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados obtidos no presente trabalho são correspondentes à classificação tipológica descrita na literatura.
Contudo, a frequência dos tipos classificados e sua correlação com o sexo não coincidem com os relatos já
publicados. Dessa forma, o presente trabalho contribui para a compreensão das variações morfológicas
bem como sua incidência de acordo com sexo e outros fatores de expressão, como a etnia.
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TOPOGRAFIA E MORFOMETRIA DO CANAL ÓPTICO
LOURENCIN, Ellen; MENESES, Giovani Dutra, SCOCCA, Mariana Alves; Discente do Curso de
Medicina - UNILAGO.
LUZ, Marcus Alexandre Mendes. Docente do Curso de Medicina - UNILAGO
RESUMO
O presente trabalho apresenta as variações anatômicas do canal óptico, contribuindo com a exploração cirúrgica e
endoscópica que esta via pode proporcionar, levando em conta as graves complicações decorrentes de lesões das
estruturas adjacentes por iatrogenia e auxiliando em resultados mais precisos.
PALAVRAS-CHAVE: crânio, variação, trato óptico, anatomia.

INTRODUÇÃO
O canal óptico é uma estrutura da base do crânio que se abre na parte superomedial da orbita, em
comunicação com a fossa média do crânio e constitui importante acesso cirúrgico para abordagens
neuropáticas, vasculares e visuais. O estudo dessa região e de suas variações anatômicas é premente para
a prevenção de lesões iatrogênicas decorrentes da exploração endoscópica e cirúrgica. O presente trabalho
tem por objetivo a descrição das variações morfométricas e topográficas do canal óptico, subsidiando
diagnósticos e intervenções em medicina.

METODOLOGIA
Foram analisados um total 21 crânios humanos secos provenientes do acervo de peças anatômicas
do Laboratório de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da Unilago, parecer CEP nº 2.092.566. O
estudo morfométrico incluiu as medidas das distâncias entre as aberturas dos canais ópticos em relação à
fissura orbital superior e em relação à glabela, de ambos os lados de indivíduos dos sexos feminino (33,3%)
masculino (66,6%), segundo a metodologia estabelecida por Bergman, 1988. A identificação do gênero das
amostras foi estabelecida de acordo com os métodos clássicos descritos na literatura.

DISCUSSÃO
A análise morfométrica revelou média das distâncias entre o canal óptico e a glabela no sexo
feminino foi de 16 mm para o lado esquerdo e 15 mm para o lado direito; para o sexo masculino foi de 16,1
mm para o lado esquerdo e 16,2 mm para o direito. A média total entre as distâncias de ambos os sexos foi
de 18 mm. A partir dos dados obtidos, observamos que os crânios do sexo feminino apresentam padrões
métricos similares quando comparados com os masculinos. Contudo, as menores medidas foram
encontradas nesse grupo, para a distância canal-glabela (12mm), além de notada assimetria, enquanto que
as maiores medidas foram encontradas no sexo masculino (20 mm) com simetria predominante. Seguindo a
classificação de Sinanoglu e colaboradores, 2016, o canal óptico pode ter a forma de funil, ampulheta e ser
amorfo. Dessa maneira, dos 42 canais ópticos analisados, 31 (73,8%) apresentaram a forma de funil; 6
(14,28%) a forma de ampulheta e 5 (11,9%) não possuem forma definida (amorfos), predominando a forma
de funil tanto no sexo feminino quanto no masculino. Não foram obervadas duplicações ou recessos em
nenhum dos crânios avaliados. Podemos inferir que existem divergências morfométricas significativas entre
os sexos. A predominância do padrão funil é correspondente com os dados da literatura, contudo, os
demais tipos morfológicos apresentaram frequência semelhante, divergindo da literatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo complementa os dados da literatura, ao mesmo tempo fornece subsídios para a
sistematização de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, considerando a variação morfométrica
correlacionada a cada sexo e à tipologia dos forames. Da mesma forma, evidencia a possibilidade de
alterações no padrão da morfologia orbitária relacionadas às diferentes etnias, conforme evidencia a
literatura.
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VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO FORAME MAGNO
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RESUMO
A forma do forame magno varia em crianças e adultos, permitindo uma classificação sistemática já bem
estabelecida. No presente estudo foram investigadas variações no forame magno, considerando-se as
descrições morfológicas e o fator sexo, como contribuição para o estudo anatômico e suas possíveis
aplicações clínicas e cirúrgicas. De acordo com os dados obtidos, existe variação morfológica significativa
nas amostras analisadas, considerando uma predominância anterior, do lado esquerdo e correlacionada ao
sexo. O maior conhecimento anatômico da base do crânio e do forame magno garante maior segurança nos
procedimentos cirúrgicos, de diagnóstico clínico e por imagem.
PALAVRAS-CHAVES: Base do crânio, forame magno, anatomia.

INTRODUÇÃO
O forame magno é uma grande abertura através do osso occipital, localizado no centro da fossa posterior
do neurocrânio. É o maior dos forames do crânio e serve de comunicação entre a cavidade craniana e o
canal vertebral. O conhecimento da morfometria do forame magno é de importância clínica e cirúrgica
quando se observa tumores na região que podem provocar compressão das estruturas em sintopia e suas
implicações cirúrgicas (TELLA JR., 2006).

METODOLOGIA
Utilizando-se do acervo de peças anatômicas do Laboratório de Anatomia Humana da Faculdade de
Medicina da Unilago, mediante aprovação por Comitê de Ética, Parecer CEP: no. 2.092.566, foram
analisados um total 23 crânios humanos secos, considerando-se a morfologia do forame magno de acordo
com os critérios estabelecidos por Richards e Jabbour, 2011. A identificação do gênero das amostras será
estabelecida a partir da avaliação morfológica da crista nucal, do processo mastoide, da margem
supraorbital, e angulação da glabela.

DISCUSSÃO
Das 23 amostras obtidas, 39,1% do sexo feminino e 60,9% do sexo masculino, os forames foram
classificados de acordo com os critérios de Richards e Jabbour, 2011, onde se constatou que, no sexo
masculino a distribuição da morfologia foi de 7,14% para circular, 14,28% para dois semicírculos, 7,14%
para oval largo, 35,71% para oval bi arredondado, 14,28%, para oval largo ventralmente e 21,42% para
convergente dorsal. No sexo feminino, as frequências foram respectivamente de 22,22%, 11,11%, 11,11%,
ausente, 22,22% e ausente. O padrão coração foi obervado apenas no sexo feminino (22,22% e o padrão
duas pontas ovais não foi observado. Se comparado com os dados obtidos por Burdan e colaboradores,
2012, podemos observar uma equivalência proporcional no sexo masculino nas classificações: circular
(7%), dois semicírculos (14%) e oval largo ventralmente (14%), variação perceptível em amostragens de
grupos éticos distintos. Em relação as demais porcentagens que não são semelhantes, evidenciam uma
variação dos padrões étnicos e do fator sexo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O maior conhecimento anatômico da base do crânio e do forame magno garante maior segurança nos
procedimentos cirúrgicos, de diagnóstico clínico e por imagem. De acordo com os dados obtidos, existe
variação morfológica significativa nas amostras analisadas, considerando uma predominância anterior, do
lado esquerdo e correlacionada ao sexo.
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MORTALIDADE EM PACIENTES AMPUTADOS POR ISQUEMIA
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RESUMO
A amputação é um procedimento cirúrgico que visa a remoção total ou parcial de uma extremidade comprometida na
sua função e/ou estrutura e que por alguma razão não pode ser restaurada, constituindo sua presença um real agravo
para a ecoômia orgânica do seu portador. As amputações tem como finalidade o alívio do sofrimento físico e psíquico,
bem como a recuperação da função através da técnica adequada e posterior protetização do membro operado.
PALAVRA-CHAVE: Amputação, procedimento cirúrgico, remoção, estrutura.

INTRODUÇÃO
Apesar do aumento da taxa de revascularização, a amputação de membros inferiores continua a ser um
procedimento prevalente na prática clínica, o que pode estar associado a um envelhecimento da população
com cada vez mais comorbidades(CARVALHO, 1980). Dentre as diversas etiologias que podem ocasionar a
amputação de membros inferiores estão inclusas as doenças vasculares, tramáticas, tumorais, infecciosas,
congênita, neuropaticas e iatrogênicas, sendo as causas vasculares mais frequentes(ORTER, 1981). Ao
submeter o paciente a uma cirurgia desse porte precisamos levar em consideração os fatores de risco como
o tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, hiperlipidemia, excesso de peso, antecedentes
familiares, estresse. Devemos levar em consideração que esses pacientes apresentam uma menor
capacidade de cicatrização dos tecidos, devido a menor irrigação, o que representa um problema para toda
a equipe de reabilitação e cirurgião(BODILY,1983). O objetivo deste trabalho foi determinar o impacto da
mortalidade em doentes amputados.

METODOLOGIA
O levantamento bibliográfico foi realizado nos trabalhos indexados nas bases de dados nacionais e
internacionais, tais como: Google Acadêmico, Literatura Latino-Americanas(LILACS), Scientific Eletronic
Library Online(SCIELO), Pub Med.

DISCUSSÕES
A etiologia predominante subjacente à cirurgia foi a doença arterial periférica(87%), A taxa de sobrevivência
aos 30, 90, 365 dias e aos 5 anos nos doentes submetidos a amputação minor foi de 95% (EP = 0,02), 91%
(EP = 0,03), 79% (EP = 0,04), e 55% (EP = 0,03). Nos doentes submetidos a amputação major foi de 82%(
EP = 0,03), 70% (EP = 0,03, 62% ( EP = 0,03) e 35% (EP = 0,03). A presença de cardiopatia isquêmica e
doença cerebrovascular tiveram impacto significativo como fatores preditivos de menor sobrevivência.
Pbservou-se uma associação estatisticamente significativa entre a idade e a mortalidade .

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se alta taxa de mortalidade global em doentes amputados, logo nos primeiros 30 dias, sendo que é
sempre maior quando consideramos as amputações major. Podemos associar estes resultados ao
crescente envelhecimento da população que acarreta um maior número de comorbidades e menor
capacidade de recuperação. No entanto, devemos refletir no papel não menos significativo da procura e
acesso a cuidados diferenciados.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DE IDADE COM DOENÇA
RESPIRATÓRIA
BATISTA, Augusto Leonardo; Discente do curso de Medicina – UNILAGO.
MACHADO, Carla da Silva; Docente do curso de Medicina – UNILAGO.
RESUMO
As doenças respiratórias são causas de morbidade e mortalidade entre as crianças no mundo. O objetivo deste trabalho
foi caracterizar o perfil epidemiológico de doenças respiratórias, agudas ou crônicas, faixa etária, distribuição temporal
nas crianças menores de 5 anos, atendidas em unidade de atenção especializada do SUS, na cidade de São José do
Rio Preto - SP. Os resultados do estudo foram através da análise de 4720 prontuários da Unidade de Urgência em
Fisioterapia, destes foram realizados atendimento em 189 pacientes com queixas respiratórias, dentre os quais, 80,42%
(n=152) apresentavam faixa etária menor de 5 anos. Observou-se que sexo masculino teve predominância de 91
(59,86%) casos sobre os femininos de 61 (40,13%). Casos agudos em 121 (79,6%) pacientes da amostra e 86 (56,58%)
casos em menores de 1 ano foram prevalentes. A pneumonia teve papel de destaque no estudo com 63 (41,44%)
pacientes do total de casos.

PALAVRAS-CHAVE: Infecções respiratórias agudas, Saúde pública, Crianças, Pneumonia.
INTRODUÇÃO
Em países em desenvolvimento, estima-se que 25% a 33% do total de mortes ocorridas nos primeiros cinco
anos de vida, sejam causadas por infecções respiratórias agudas (Graham, 1990) (Pedraza et al., 2014). No
ano de 2011, somente no estado de São Paulo, ocorreram 23.037 internações por pneumonia em crianças
de 01 a 04 anos de idade. Neste mesmo ano, foi registrado que 5,5% de todos os óbitos em menores de 5
anos, informados no estado de São Paulo, foram causados por infecções respiratórias agudas (IRAS)
(DATASUS, 2011).
METODOLOGIA
Estudo descritivo, observacional, de corte transversal e demanda hospitalar, no período compreendido entre
2014 e 2018. Foram incluídas através da análise de 4720 prontuários neste estudo, todas as crianças
(n=152) menores de 05 anos de idade, de ambos os sexos, atendidas na Unidade de Urgência em
Fisioterapia (UUF), mediante queixa de doença respiratória. As variáveis estudadas foram o CID, a idade,
sexo, a data do(s) atendimento(s) e classificação da doença em aguda ou crônica. O estudo foi submetido
ao comitê de ética em pesquisa da UNILAGO através da Plataforma Brasil e aprovado sob parecer nº:
2.556.702.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pneumonia encontrou-se como principal diagnóstico verificado na UUF, com 63 (41,44%) do total de
casos respiratórios. O número de crianças abaixo de 1 ano de vida que foi levado para assistência na
unidade de saúde, também correspondeu à grande maioria do espectro estudado, 86 casos (56,58%).
Assim, podemos observar que essas duas variáveis quando associadas podem indicar a frequência que
DRA pode afetar essas crianças, trazendo critérios de gravidade como a imaturidade pulmonar e tempo de
gestação que servirão de prognóstico para o desenvolvimento e cronificação do quadro respiratório. O sexo
masculino obteve maior evidência, com 91 pacientes (59,86%), destacando que os fatores de risco
associados à DRA eram sexo masculino e também faixa etária menor de um ano de vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho em conclusão, aponta que doenças respiratórias no primeiro ano de vida, por ser um
problema de saúde pública, mostra necessidade de mais pesquisas sobre cuidados preventivos e de
controle dos agravos de doenças respiratórias na faixa etária estudada.
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SÍNDROME DE QUEBRA-NOZES COM MIGRÂNEA: RELATO DE UM CASO DE
APRESENTAÇÃO CLÍNICA INICIAL NÃO USUAL.
FELIPPE, ISABELA LOPES; AWADA, LAYLA CERON - Discentes do Curso de Medicina UNILAGO;
POZO, Marina Mamede - Docente do Curso de Medicina - UNILAGO
RESUMO
A síndrome do quebra-nozes ou nutcracker é uma condição benigna referente à compressão da veia renal esquerda
(KORKES, 2017). Ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas secundários à compressão extrínseca da
veia renal esquerda. As manifestações clínicas incluem hematúria associada a outros sinais e sintomas, como dor
lombar ou pélvica e varicocele (CUNHA JUNIOR et al, 2013). Em um estudo feito por Scholbach (2007), foi apresentada
uma hipótese em que o fenômeno da síndrome de quebra-nozes pode estar relacionado como a causa de migrânea,
através da liberação de fatores inflamatórios que poderiam participar do processo deflagrador da enxaqueca. O
presente estudo visa relatar um caso de síndrome do quebra-nozes associado à migrânea com relação temporal entre
as crises e piora da dor abdominal.
PALAVRAS-CHAVE: Nutcraker; Quebra-nozes; Migrânea.

INTRODUÇÃO
A síndrome do quebra-nozes ou Nutcracker é uma condição benigna referente à compressão da veia renal esquerda. O
ponto de compressão é mais comum entre a artéria mesentérica superior e a aorta. Essa condição de compressão da
veia renal esquerda evita a drenagem sanguínea normal para a veia cava inferior. Levando à obstrução, em graus
variáveis, do fluxo da veia renal esquerda e, com isso, provocando hipertensão venosa. A síndrome do quebra-nozes é
caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas secundários ao pinçamento da veia renal esquerda. As
manifestações clínicas incluem hematúria associada a outros sinais e sintomas, como dor lombar ou pélvica e
varicocele.A enxaqueca ou migrânea, classificada dentro do grupo das cefaleias primárias, é, fundamentalmente, um
distúrbio episódico cuja principal característica é a dor de cabeça. Em um estudo feito por Scholbach (2007), foi
apresentada uma hipótese em que o fenômeno da síndrome de quebra-nozes pode estar relacionado como a causa de
migrânea e outras dores e distúrbios funcionais dos órgãos da linha média do corpo, sendo eles a coluna vertebral,
crânio, cérebro, medula espinhal, testículo esquerdo, ovário, vagina e uretra. Tais órgãos participam da circulação
colateral da veia renal esquerda, sendo afetados pelo congestionamento venoso da síndrome. O presente estudo de
Scholbach (2007) propõe, então, o uso contínuo de Ácido Acetilsalicílico (AAS) para melhora da perfusão renal
esquerda, promovendo melhor drenagem das veias colaterais, diminuição da distensão da parede, redução da
inflamação intramural e, consequentemente, alívio das dores secundárias como a migrânea.

METODOLOGIA
Realizado estudo transversal, descritivo, a partir do prontuário médico de uma paciente, atendida no consultório da Dra.
Marina Mamede Pozo, profissional autônoma, CRM 140.450. Foram utilizados dados de anamnese, exame físico e
exames complementares realizados previamente. O estudo do caso foi realizado após a assinatura do termo de
consentimento livre esclarecido e nenhum exame adicional ou intervenção terapêutica foi realizado.

RELATO DE CASO
LCP, sexo feminino, 15 anos, diagnosticada com síndrome do quebra-nozes em outubro de 2017. Sintomas de
hematúria iniciados em 2015 e, após dois meses, cefaleia holocraniana. Em 2017 foi realizada uma angiotomografia, na
qual pode-se detectar a compressão da veia renal esquerda pelas artérias aorta e mesentérica superior. Deu início ao
uso diário de ácido acetil salicílico (AAS) em novembro de 2017 e suspendeu seu uso em janeiro de 2018, quando
começou a apresentar menometrorragia e, consequentemente, anemia, que levou a necessidade de transfusão de
concentrado de hemácias. Durante e após o uso do medicamento, cessou-se a hematúria e as dores de cabeça,
interrompendo profilaxias para migrânea.

CONCLUSÕES
A descrição do caso acima traz um relato de uma paciente jovem com diagnóstico de síndrome de quebra-nozes, uma
patologia de diagnóstico raro em jovens. Logo após o início da hematúria e abertura do caso, a paciente apresentou
quadros de migrânea, fortemente associados aos episódios de hematúria. Após a abertura do quadro de migrânea
refratária a outros medicamentos, foi orientado o uso de AAS, utilizado por 60 dias e comprovada melhora significativa
da migrânea. Hoje, passados nove meses do uso do AAS, a paciente não relatou mais nenhum episódio de cefaleia.
Apesar de o AAS não ser um tratamento preconizado para migrânea, foi demonstrado boa resposta clínica, tornando
importante a discussão de diagnósticos diferenciais para migrânea refratária, assim como a popularização de outras
formas de investigação, a fim de melhorar o tratamento, o diagnóstico e o prognóstico da doença.
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USO DE PSICOTRÓPICOS POR IDOSOS E VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA
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RESUMO
O envelhecimento populacional no Brasil vem aumentando significativamente nos últimos anos, este é acompanhado de
alterações sistêmicas que predispõem o individuo à comorbidades, principalmente aquelas relacionadas a doenças
neurodegenerativas e depressão, sendo que esta última apresenta maior incidência em mulheres pertencentes a essa
faixa etária. Faz-se necessário o acompanhamento multiprofissional e, em muitos casos, a utilização de psicotrópicos, a
fim de aliviar o sofrimento desses pacientes, que pode contribuir substancialmente para os casos notificados de
violência autoprovocada.
PALAVRAS-CHAVE: Idosos, Psicotrópico, Suicídio.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento é acompanhado de alterações sistêmicas importantes que predispõem a população de
mulheres idosas a desenvolverem, principalmente, doenças neurodegenerativas e depressão. Por isso, o
projeto tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico, sociodemográfico e clínico de mulheres idosas (≥
60 anos), que fazem uso psicotrópicos e tentaram suicídio entre os anos de 2007 e 2018, e assim,
relacionar o uso de psicofármacos ao diagnóstico realizado previamente ao ato de violência autoprovocada
na cidade de São José do Rio Preto-SP.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa, do qual fizeram parte doze
prontuários, arquivados no Centro de Atenção à Saúde da Mulher do Município de São José do Rio Preto,
entre o período de janeiro de 2007 a agosto de 2018. Foram incluídos na análise prontuários de mulheres
com idade ≥ 60 anos atendidas que utilizavam pelo menos um psicotrópico e tentaram suicídio.Os
psicofármacos foram classificados com base no princípio ativo, de acordo com o Anatomical Therapeutic
Chemical Index (ATC Index). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da União das
Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), conforme CAAE: 89195718.7.0000.5489.

DISCUSSÕES
Dos doze prontuários analisados, identificou-se 20 notificações de tentativa de suicídio por mulheres idosas,
com aumento expressivo nos últimos anos, a diferença entre o número de prontuários analisados e o
número de tentativas notificadas, se deve ao fato, de que algumas mulheres atentaram contra própria vida
mais de uma vez. Todas as tentativas ocorreram em indivíduos entre 60 a 69. Dentre os 20 casos
notificados, a maioria das tentativas de suicídio ocorreu por uso abusivo de medicamentos (8 casos; 40,0%).

CONCLUSÃO
Considerando-se o elevado número de intoxicações por medicamentos nos últimos anos, tem-se como
perspectiva, continuar a coleta de dados a partir de prontuários arquivados no Centro de Atendimento ao
Idoso (CAE), de pacientes diagnosticadas com transtornos mentais e que fazem uso de psicotrópicos, a fim
de obter maior número de amostras, na tentativa de representar efetivamente a população real.
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INVESTIGAÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM
ESTUDANTES DO SEXO FEMININO NA ÁREA DA SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO DE NÍVEL
SUPERIOR
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RESUMO
O tromboembolismo venoso (TEV) é constituído de duas condições inter-relacionadas: Trombose Venosa Profunda
(TVP) e tromboembolia pulmonar (TEP). A TVP é o resultado do desequilíbrio na relação trombogênese com a
trombólise endógena em que um coágulo arterial ou venoso é formado inapropriadamente. A fisiopatologia da doença é
complexa e multifatorial. O uso de contraceptivos orais combinados (COCs) estão associados a um risco aumentado de
TVP em mulheres com predisposição genética.
PALAVRAS-CHAVE: Trombose Venosa Profunda, predisposição genética, anticoncepcional.

INTRODUÇÃO
A TVP é a formação de um coágulo sanguíneo dentro de uma veia profunda, faz parte do espectro da
doença tromboembólica venosa, que também inclui embolia pulmonar (EP). A fisiopatologia da TVP é
complexa, sendo um distúrbio panético e multifatorial. O objetivo do trabalho proposto foi avaliar o
conhecimento das estudantes de nível superior sobre os possíveis problemas do uso de contraceptivo oral
combinado, comparando os resultados obtidos em relação ao conhecimento da TVP entre as alunas do
Curso de Medicina e as alunas de outros cursos da área da saúde.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado com a elaboração de um questionário pelos pesquisadores, que previu avaliar o
conhecimento das estudantes de nível superior sobre à doença, TVP. O método visou recolher dados
através de entrevistas, com perguntas fechadas com 340 alunas de cursos da área da saúde da UNILAGO.
Qualquer voluntária que se dispôs a preencher o questionário citado e que autorizou a utilização de seus
dados através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi incluída na amostra. Os
dados obtidos no questionário foram analisados estatisticamente. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética da UNILAGO em parecer 2.092.542.

DISCUSSÕES
A TVP apesar da etiologia ser multifatorial necessitando de uma predisposição genética, há evidência de
que uso do contraceptivo oral aumenta o risco trombótico substancialmente; e por isso o risco de trombose
atribuído ao uso de COCs tem sido investigado por inúmeros estudos.De acordo com uma pesquisa
realizada pelo IBOPE no ano de 2010, em gera, os brasileiros não têm informações suficientes sobre a TVP
e desconhecem seus riscos de desenvolver a doença, sintomas, e suas consequências. Apesar de 56% da
população avaliada afirmar que já ouviu falar da doença, 57% não conhecem os sintomas e as
consequências da doença. Nesse estudo, 75,59% das alunas não conheciam os sintomas e manifestações
da doença. Com isso, os resultados obtidos nesse estudo estão de acordo com a pesquisa citada
anteriormente e mesmo que em um seguimento de oito anos, o conhecimento sobre a doença, etiologia e
sintomas não estão bem esclarecidos pela população. Além disso, 205 (60,30%) das alunas usavam ACO
e não conheciam a doença, sua etiologia, sendo que o ACO é um dos fatores predisponentes a desenvolver
a Trombose Venosa Profunda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre as estudantes de medicina, 75 alunas (65,21%) relataram uso de anticoncepcional oral combinado
regularmente, já entre as alunas dos demais cursos da saúde, 130 (57,78%) descreveram fazer uso de
COCs. Sobre o conhecimento das características clínicas, 82,76% das alunas de medicina que já ouviram
falar sobre ela acertaram sintomas iguais ou parecidos. Entre as outras estudantes somente 68,52% já
ouviram falar sobre ela e acertaram os sintomas. Finalmente, quanto ao conhecimento da doença,
estatisticamente, as estudantes de ensino superior, independente do curso, disseram conhecer sobre a
Trombose Venosa Profunda (p=0.3532). Em relação a etiologia, uma minoria das alunas de medicina e dos
outros cursos da área da saúde afirmaram corretamente, ou seja, origem multifatorial (p=0.1756). Esse
estudo mostrou que a grande maioria das entrevistadas fazem o uso de COCs e não sabem que é um dos
fatores predisponentes para a ocorrência de TVP. E poucas delas conheciam realmente sobre a doença,
sua etiologia e manifestações clínicas.
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RESUMO
A hepatite B é uma doença infecciosa, causada pelo vírus da hepatite B (VHB), a qual acomete um terço da população
global na sua forma crônica e cerca de 600 mil mortes relacionadas, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) e,
a presença de marcadores sorológicos da hepatite no sangue permite estabelecer um diagnóstico preciso. Uma vez que,
há controvérsias em relação a efetividade da vacina contra hepatite B, em virtude de alguns indivíduos, ao tomarem o
esquema vacinal completo, precisarem repeti-lo ou tomar novas doses de reforço, este estudo pretende avaliar tal
eficácia em indivíduos previamente vacinados .
PALAVRAS-CHAVE: Hepatite B, HBsAg, Anti-HBsAg; soro-conversão.

INTRODUÇÃO
O HBsAg (antígeno de superfície do VHB) é o marcador inicial da hepatite B e o Anti-HbsAg, o anticorpo
contra o HbsAg e, quando positivo no soro indica imunização, seja por infecção passada ou por vacinação
contra hepatite B (FREITAS, 2008). Devido ao fato de, em algumas situações, não ocorrer indução
adequada à sensibilização após a vacinação (FERRAZ, 2007) e, uma vez que, profissionais da área da
saúde fazem parte do grupo de risco para a transmissão dessa doença, o presente estudo teve como
objetivo avaliar a eficácia da vacina contra hepatite B em estudantes e/ou profissionais da área da saúde da
Instituição de Ensino Superior de São José Do Rio Preto - UNILAGO.

METODOLOGIA
Após aprovação do comitê de ética em pesquisa, 42 profissionais e/ou estudantes da área da saúde da
UNILAGO, previamente vacinados contra hepatite B, receberam um Termo De Consentimento Livre e
Esclarecido e participaram da aplicação de um questionário e de um teste-rápido (WAMA Diagnóstica) para
detecção de Anti-HBsAg. Os resultados foram analisados como média e porcentagem através de Excel.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA OU DISCUSSÕES
Dentre os 42 participantes, apenas 5 (12%) foram positivos para Anti-HbsAg; 32 (76%) negativos e 5 (12%)
inválidos. Desses positivos, 40% recebeu a última dose nos últimos 3 anos; 20% há mais de 5 anos e 40%
há mais de 10 anos. Destaca-se dentre esses resultados positivos indivíduos que referiram vacinação
contra hepatite B há mais de dez anos e, segundo Focaccia (2013), há declínio de títulos de anticorpos em
indivíduos após 9-11 anos da vacinação, dessa forma, não seria este um fator condicionante em nosso
estudo, uma vez que, nossos resultados positivos ocorreram em mesma porcentagem nesses indivíduos e
naqueles que receberam a vacina nos últimos 3 anos. Além disso, apesar de 26 participantes (62%)
alegarem não ter realizado o exame de sangue para saber se ficaram imunes à hepatite B, outros 16 (38%)
realizaram, sendo que desses, 100% alegou ter sido constatada a soro-conversão em clínica médica.
Adicionalmente, de acordo com Cruz (2014), existem controvérsias em relação à sensibilidade de alguns
testes-rápidos disponíveis no mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da baixa porcentagem de soro-conversão constatada em nossa amostra, estudos adicionais são
necessários, uma vez que, existem controvérsias sobre a real sensibilidade de alguns testes-rápidos
disponíveis no mercado e o material biológico utilizado.
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INTRODUÇÃO
A gravidez representa um período de intensas modificações para a mulher, especialmente alterações
pigmentares na pele, que vão desde melasma até alterações dos nevos melanocíticos, com evolução para
melanoma. Estas alterações possuem etiologia multifatorial, incluindo a exposição solar, um dos fatores de
maior importância. Nesse sentido, a adoção de meios de fotoproteção durante a gestação torna-se um dos
fatores mais relevantes para contribuir com a saúde e bem-estar da gestante.

METODOLOGIA
Foram entrevistadas100 gestantes usuárias de uma UBS do município de São José do Rio Preto, por meio
de questionário semiestruturado que abordava aspectos demográficos, sociais e clínicos. Foram
questionadas quanto aos hábitos de fotoproteção e orientação recebida durante o período gestacional. Os
dados coletados foram analisados por estatística descritiva, utilizando teste qui-quadrado e Monte Carlo
quando necessário.

DISCUSSÕES
A maioria das gestantes tinha entre 18 e 35 (95%), eram brancas (47%) e relataram a não exposição ao sol
por longos períodos (60%). Apesar do conhecimento sobre os riscos da exposição solar, a maioria não fazia
uso de fotoprotetores (82%) e não receberam orientação profissional sobre a importância da fotoproteção
(79%).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo forneceu informações importantes sobre o perfil sociodemográficos e hábitos de fotoproteção
das gestantes e enfatizou a necessidade da orientação por meio da mídia ou profissional neste período, a
fim de tornar possível medidas para promoção da saúde e bem-estar da gestante.
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RESUMO
A gramática normativa tem ocupado lugar central no ensino de língua portuguesa das escolas públicas e particulares do
país, prescrevendo normas para o bom uso da língua com base nos conceitos de certo e errado. Com esta pesquisa,
pretende-se verificar a teoria produzida em torno da gramática normativa e como esse tema é abordado pelos
documentos oficiais do governo com o objetivo de estabelecer um contraponto com as práticas docentes advindas do
estágio de observação. Busca-se observar as implicações de um ensino baseado na gramática normativa, relacionando
a teoria com a prática, como também, apontar possíveis maneiras de rever o ensino de gramática. Por este motivo,
retomamos os trabalhos de alguns autores como: Travaglia (2007, 2008), Antunes (2007, 2009), Lima (2011), Neves
(2011), entre outros. Nesse sentido, este trabalho pode ser concebido como uma pesquisa descritiva, qualitativa e
observacional, pois parte de revisões bibliográficas para o estabelecimento de relações com os estágios de observação
de duas escolas públicas do interior de São Paulo, o que possibilitou a análise dos dados, constatando as controversas
a respeito do ensino de gramática. Pudemos perceber que a gramática normativa em sala de aula é um desafio para os
alunos e professores, pois os tópicos gramaticais acabaram monopolizando as aulas de língua materna, porém de
forma descontextualizada, deixando de lado outras habilidades que poderiam ser úteis para o uso autônomo da língua
como a leitura, a oralidade, a escrita, e também os aspectos pragmáticos.
Palavras-chave: Gramática normativa. Ensino de língua portuguesa. Escola pública.

INDRODUÇÂO
Esta pesquisa pretende observar como é o ensino de gramática normativa em duas escolas públicas do
interior de São Paulo, levando em consideração como funciona este ensino e as possíveis divergências
sobre o assunto. Tendo como objetivo geral considerar o ensino de língua portuguesa, de acordo com as
aulas observadas durante o estágio de observação, analisando as implicações de ensino baseado na
gramática normativa.

METODOLOGIA
Este estudo corresponde a uma bibliográfica, de caráter descritivo, qualitativo e de observação, realizada
através de dados observados no estágio de observação. Iremos também fazer uma análise dos dados,
levando em consideração aspectos relevantes observados, por exemplo, as metodologias utilizadas pelas
professoras para reger as aulas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizamos como base teórica as ideias de alguns autores como: Travaglia (2008), Antunes (2009), entre
outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise entre a teoria de diferentes autores, de
bases e parâmetros, com a prática dos professores na sala de aula. Por isso, concebemos que este
trabalho possa despertar reflexões sobre o ensino de gramática normativa nas escolas, além de suscitar
discussões sobre as dificuldades dos alunos e, às vezes, até do professor, em relação a como a gramática
é imposta.
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RESUMO
A pancreatite é referida como uma infiltração de células inflamatórias localizada no pâncreas exócrino, de difícil
diagnóstico. Os principais sinais clínicos são anorexia e letargia. O diagnóstico deve ser baseado nos dados da
anamnese, exame físico e achados da patologia clínica de rotina com base nos testes enzimáticos de alta sensibilidade
e especificidade para a doença. O tratamento médico baseia-se na fluidoterapia e reposição de eletrólitos, manejo
nutricional, terapia antiemética e analgesia. O tratamento cirúrgico consiste no restabelecimento do fluxo biliar, remoção
do tecido pancreático necrosado e infectado ou manejo de eventuais sequelas como pseudocistos. Por ser uma doença
considerada fatal torna-se importante o estudo e a busca de novos métodos de diagnóstico precoce e tratamento.
PALAVRAS CHAVE: Pancreatite Felina, PLI, TLI.

INTRODUÇÃO
O pâncreas pode apresentar algumas alterações, em relação à função exócrina, como a pancreatite,
insuficiência pancreática exócrina (IPE) e neoplasia. Dentre essas, a pancreatite merece destaque, devido
ao fato de ser uma patologia complexa, cada vez mais comum e reconhecida (MACHADO, PELOI e PITOL,
2013).

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De um modo geral, a pancreatite felina é apenas classificada em aguda ou crônica com base nos critérios
histopatológicos, dependendo da presença (crônica) ou ausência (aguda) de alterações histopatológicas
permanentes (XENOULIS & STEINER, 2009). O diagnóstico conclusivo da pancreatite em felinos é um
desafio, pois não existe um padrão ouro de validação clínica para a doença (NÓBREGA, 2015). O
tratamento da pancreatite felina é baseado em três fatores principais: fluidoterapia e reposição de eletrólitos,
manejo nutricional, terapia antiemética e analgesia (NÓBREGA, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pancreatite felina é uma doença de difícil diagnóstico, tornando-se importante a busca por novos métodos
afirmativos da doença, que possibilitem o tratamento precoce da doença e melhor instituição terapêutica.
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CONTROLE DA SARNA DEMODÉCICA EM CÃES UTILIZANDO MOXIDECTINA
MALFARÁ, Emeli Rocha Teixeira BRITO, Claudio; LOREN, Desirre, RIBEIRO, Leticia Lais
Marques. Discente do curso Medicina Veterinária – UNILAGO.
LEONI, Noedi; FRANÇOSO, Rafael; Docente do curso Medicina Veterinária - UNILAGO
Docente do curso de Medicina Veterinária UNILAGO
RESUMO
A demodiciose canina é uma dermatopatia parasitária, causada pela multiplicação anormal de ácaros do gênero
Demodex canis, podendo se apresentar de duas formas, localizada e generalizada. Este trabalho tem como objetivo
relatar o diagnóstico, tratamento e evolução clinica desta dermatopatia parasitaria em um cão da raça Golden Retriever
de 3 anos de idade com a Moxidectina, visto que tratamentos anteriores não foram eficazes. O animal apresentava
sinais clínicos característicos da demodiciose, tais como: escamação da pele, hiperpigmentação, liquenificação, prurido,
odor fétido, alopecia, prurido, eritrema e petéquia. A dermatopatia foi confirmada através do exame raspado de pele e
visualização do ácaro. A Moxidectina é um antiparasitário que causa a inibição da passagem do estímulo nervoso em
artrópodes e nematódeos.
PALAVRAS-CHAVE: sarna, ácaro, demodécica

INTRODUÇÃO
A Demodicose é causada pela multiplicação anormal de ácaros foliculares do gênero Demodex canis, esses
ácaros em crescimento anormal, disseminam-se exacerbadamente pelo corpo levando o animal a uma
dermatopatia parasitária inflamatória (TOLEDO, 2009). As lesões causadas no animal pela forma
generalizada, podem ser descamação de pele, formação de crosta, eritema, comedos, hiperpigmentação,
piodermites, liquenificação e infecção bacteriana secundária. Esses tipos de lesões acometem animais a
partir de 2 meses de idade, porém essas características não são exclusivas para animais dessa idade
(SANTOS & ALENCAR, et al., 2017). A patogênese da demodiciose ainda não foi descoberta, porém há
algumas suspeitas de que em cães jovens esteja relacionado com genética, fatores nutricionais, raciais e
estresse. A moxidectina é derivada da lactona macricilica, sendo um antiparasitário sistêmico, com largo
espectro de ação (MULLER, 2004), estimulam a liberação pré-sináptica do ácido gama-aminobutírico
(GABA), causando hiperpolarização do neurônio e inibição da passagem do estimulo nervoso em
artrópodes e nematódeos.

METODOLOGIA
Um cão da raça Golden Retriever, com 3 anos, peso 40 kg, apresentou resultados insatisfatórios após
tratamento convencional para sarna demodécica, confirmada com raspado de pele. As alterações
dermatológicas intensificaram, apresentando descamação, feridas crostosas, liquenificação localizada no
tórax e dorso, hiper-pigmentação de pele de forma generalizada, foliculite severa com exsudação
hemorrágica principalmente nos membros posteriores e inferiores, prurido de odor forte, alopecias nos
locais lesionados, surgimento de petéquias e escoriação provocados pelo ato de coçar e mordeduras. Após
o diagnóstico de democidiose iniciou-se a administração do medicamento Cydectin (moxidectina), via oral,
na dose de 0,4 ml/kg, a cada 48 horas, durante 60 dias (Fukahori et. al 2012).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Wagner e Wendlberger (2000),demonstraram que a administração oral de 0,4 ml/Kg/dia de moxidectina
proporciona efeito terapêutico satisfatório na demodicose generalizada, podendo ser iniciado com uma dose
baixa que depois é aumentada gradualmente com o objetivo de identificar cães sensíveis ao fármaco. A
droga é absorvida rapidamente após a administração oral, possui meia-vida longa. A moxidectina pode
gerar efeitos colaterais, como, midríase, letargia, anorexia, vômitos, tremores, porém os efeitos colaterais
são raros em cães (MUELLER, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a moxidectina na dose administrada demonstrou-se eficaz no controle da demodiciose, com
resolução completa dos sinais clínicos após 60 dias de tratamento
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LAMINITE – REVISÃO DE LITERATURA
BEROCAL, Geovana Maria Ceregatti. Discente do curso de Medicina Veterinária – UNILAGO.
GOMES, Deriane Elias. Docente do curso de Medicina Veterinária – UNILAGO.

RESUMO
A laminite é uma das principais causas de claudicação em equinos. Grande parte das vezes é uma consequência de
outro processo patológico que ocorre no organismo. Está sendo estudada há muito tempo, porém há muitos pontos que
não foram totalmente esclarecidos. Quando sua ocorrência é secundária a outra patologia deve-se tratar a patologia
primária e minimizar a dor e a inflamação do membro do animal através de anti-inflamatórios não esteroidais.
PALAVRAS-CHAVE: Laminite, Equino, Claudicação.

INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade, os “hipiatras” já consideravam que “sem pés não há cavalos”, ou seja, as doenças que
acometem o aparelho locomotor dos cavalos são muito graves, pois seu aparelho locomotor, tem grande
importância na locomoção e sustentação (THOMASSIAN, 2000). A laminite é considerada uma das
principais causas de claudicação em equinos, gerando grandes prejuízos aos proprietários, podendo levar
os animais acometidos ao afastamento de suas atividades e, em alguns casos, até a eutanásia. É uma
enfermidade perivascular periférica decorrente de uma diminuição na perfusão capilar no interior do
membro, quantidades significativas de desvios arteriovenosos, necrose isquêmica das lâminas e dor,
podendo levar a um grau de rotação da falange distal, dependendo das lesões causadas (STASHAK, 1994).
Outra teoria é que a laminite é causada por uma diminuição de glicose nos tecidos do casco, gerando a
falência das células por falta de energia, o que ocasiona separação lamelar pela ativação da produção de
metaloproteinases.. Existem conflitos nos tratamentos propostos, porém, todos visam combater sua causa
primária e os eventos subsequentes, além de evitar a rotação da terceira falange.

METODOLOGIA
A pesquisa bibliográfica inclui trabalhos de conclusão de curso, monografias e artigos de revisão.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A laminite ocorre eventualmente, porém, pode acometer vários animais em uma mesma propriedade, que
estão submetidos às mesmas condições de manejo. Acomete com mais frequência os dois membros
torácicos e, em casos mais graves, os quatro membros (SISSON,1986). A fase de desenvolvimento se inicia
quando o cavalo entra em contato com os fatores que provocam os mecanismos patofisiológicos. Esta fase
termina ao primeiro sinal de claudicação. A fase aguda inicia-se como início da claudicação e se prolonga
por períodos variáveis, dependendo de quando ocorre a rotação da falange distal. Já a fase crônica inicia-se
quando a claudicação é contínua por mais de 48 horas ou quando há evidência da rotação da falange distal.
Pode durar por semanas, ou pelo resto da vida do animal. Entre os tratamentos propostos estão o uso de
anti-inflamatórios não esteroidais, crioterapia, uso de vasodilatadores e correção das forças de Starling
(BUSCH, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a laminite é uma doença de grande importância para os equinos. Vários fatores podem
causar a enfermidade, e, para que ocorra o avanço na eficiência do tratamento são necessários mais
estudos pois, a pouca informação no conhecimento total da sua fisiopatologia ainda é uma dificuldade para
os pesquisadores. Reconhecer a fase em que se encontra o processo e as possíveis causas são os
principais passos para se estabelecer um tratamento correto para o caso.
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SÍNDROME CÓLICA ASSOCIADA À OBSTRUÇÃO POR PARASCARIS EQUORUM –
REVISÃO DE LITERATURA
MARTINS, Karolina Pires; GARCIA, Danitiele Almas. Discentes do curso de Medicina Veterinária
– UNILAGO.
GOMES, Deriane Elias. Docente do curso de Medicina Veterinária – UNILAGO.
RESUMO
O Parascaris equorum é conhecido como o maior nematódeo que parasita o intestino delgado de equinos. Ocorre
normalmente em potros e cavalos jovens, tendo menor frequência em adultos. Este parasita pertence ao filo
Nemathelminthes, classe Nematoda, Ordem Ascaridida, Superfamília Ascaridoidea, Família Ascarididae e Género
Parascaris. Os ovos são muito resistentes no meio ambiente, assumem a forma infectante (L2) de 2 a 4 semanas, e
podem persistir na natureza por vários anos.
PALAVRAS-CHAVE: Parascaris equorum, equinos, síndrome cólica

INTRODUÇÃO
Os equinos apresentam grande importância na agricultura, pecuária e nos seguimentos de competições,
leilões e turismo no Brasil. Assim, é necessário manter a saúde e bem-estar destes animais. Os equinos são
susceptíveis a mais de 90 espécies de helmintos, dentre eles, Parascaris equorum, o qual possui
distribuição cosmopolita e apresenta importância patogênica de acordo com manejo (TIETZ et al., 2015).
Existem dois fatores importantes relacionados a epidemiologia da infecção, em primeiro lugar a grande
fecundidade da fêmea adulta, sendo que em um único dia um potro pode contaminar o ambiente com
milhões de ovos, e em segundo lugar, a alta resistência do ovo no meio ambiente, que favorece sua
persistência durante vários anos (COSTA, 2011; LINDGREN et al., 2008).

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma das principais preocupações pra quem lida com equinos é a síndrome cólica. Apesar de progressos
científicos relacionados com o aumento da taxa de sobrevivência em animais com cólica complicada e a
resolução cirúrgica da mesma, as cólicas atualmente ainda são o maior problema responsável pelo óbito em
cavalos (FARRAJOTA MORA, 2009). O P. equorum promove quadros clínicos muito graves, como
obstrução e/ou penetração do intestino que normalmente leva a morte (COSTA, 2011; SANAVRIA, 2009). A
infecção pelo Parascaris equorum, se dá a partir da ingestão de ovos presentes nas pastagens no momento
do pastoreio (COSTA, 2011). Problemas relacionados ao controle de estrôngilos resistentes a antihelmínticos incluindo as lactonas macrociclicas vêm sendo cada vez mais documentados onde quer que os
animais pastejem intensivamente. Atualmente, não existem estudos relacionados à frequência de
tratamento anti-helmíntico em equinos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil há relatos de resistência aos compostos antiparasitários em equinos. Uma das maiores
preocupações atualmente é a suspeita da resistência do Parascaris equorum às macrolactonas. Medidas de
controle parasitário devem ser realizadas, objetivando reduzir a velocidade da resistência antiparasitária em
equinos para que as drogas que ainda são eficazes mantenham-se conservadas por um período
prolongado. Esquemas de controle sustentáveis devem ser instituídos de maneira responsável, sendo que a
atuação do médico-veterinário no controle parasitário é de suma importância.
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UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS NA CLÍNICA VETERINÁRIA
RIBEIRO, Roberto Carlos Nunes. Discente do curso de Medicina Veterinária – UNILAGO.
CORTEZI, Alessandra Maria; GOMES, Deriane Elias. Docentes do curso de Medicina Veterinária
– UNILAGO.
RESUMO
O uso racional de medicamentos em medicina veterinária tem inúmeros benefícios, como aumentar a eficácia,
diminuindo os potenciais efeitos adversos, reduzindo o risco de resíduo da droga e o combate contra o desenvolvimento
de resistência às drogas pelos micro-organismos. Neste estudo realizou-se uma análise retrospectiva com o objetivo de
avaliar o atual uso racional de medicamentos veterinários tendo como base a literatura atual de pesquisadores do tema.
PALAVRAS-CHAVE: Antimicrobianos; Clínica Veterinária; Medicamentos Veterinários.

INTRODUÇÃO
O uso racional de medicamentos baseia-se no uso do medicamento certo, da dose certa e até mesmo do custo
de acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS): "uso racional de medicamentos quando pacientes
recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades
individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade”. Porém, na prática clínica dos
humanos e da medicina veterinária é muito grande a quantidade de antibióticos usados no mundo. Do mesmo modo,
muitos cientistas trabalham intensamente na descoberta e síntese de novas drogas com amplo espectro antimicrobiano,
ação mais forte e com um mais satisfatório perfil de segurança. A maioria das falhas durante a terapia antimicrobiana
pode ocorrer quando os micro-organismos patogénicos são desconhecidos e a combinação de dois ou mais
medicamentos são administrados empiricamente. Para evitar estas falhas, confirmados clinicamente, são utilizadas
combinações antimicrobianas mais eficazes.

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O uso irracional de medicamentos na medicina veterinária, bem como a necessidade de controle de
seu uso, torna-se um problema ainda maior quando usado em animais de produção de alimentos. Neste
caso, existe a possibilidade de que quantidades mínimas de drogas e seus metabólitos ou resíduos, que
permanecem nos tecidos comestíveis ou em produtos de origem animal, como a carne, leite, ovos, mel, e
induzem a certos efeitos nocivos em seres humanos, que são os potenciais consumidores de tais alimentos.
Quando as drogas são usadas para melhorar a produtividade dos animais de alimentos destinados ao
consumo humano, existe também a possibilidade de produzir efeitos adversos em humanos. Para evitar
esse risco, é necessário usar medicamentos racionalmente, ou seja, usá-los apenas quando eles são
realmente indicados e, da maneira certa, na hora certa, na dose certa e respeitando o período de sua
retirada. Além disso, é necessário regularmente controlar a sensibilidade a agentes antimicrobianos e
regular o resíduo de antimicrobianos comumente utilizados na prática veterinária (ADAMS, 2003). O uso de
antimicrobianos na prática veterinária favorece o desenvolvimento de resistência intrínseca ou adquirida dos
antimicrobianos. A resistência adquirida ocorre devido ao uso generalizado e irracional das drogas,
enquanto a resistência intrínseca é o resultado das características estruturais ou funcionais, o que permite a
tolerância de um determinado medicamento ou classe de antimicrobianos (SILVA, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, a resistência a antimicrobianos é um problema crescente e o desenvolvimento de
novas drogas pode não ser a solução para este problema. O uso desnecessário de antimicrobianos, dose
inadequada, insuficiente duração da terapia e a utilização de combinações de drogas antimicrobianas são
causas para o desenvolvimento de resistência. Tanto em humanos como em animais, as avaliações dos
padrões de uso de drogas estão se tornando cada vez mais necessárias para promover o uso racional
destes medicamentos. Estes indicadores são agora amplamente aceitos como um padrão global para a
identificação de problemas e têm sido utilizados em países em desenvolvimento.
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CORTEZI, Alessandra Maria; GOMES, Deriane Elias. Docentes do curso de Medicina Veterinária
– UNILAGO.
RESUMO
Esta revisão pretende ser uma contribuição de valor para as empresas e literatura sobre o negócio da
veterinária, compreendendo que a sustentabilidade da prática veterinária é dependente do desenvolvimento e apoio de
parcerias e da criação de estratégias de marketing eficazes. As descobertas podem ser utilizadas para propor um
modelo para a sustentabilidade futura da prática veterinária, em vista de que o futuro deste setor depende da
estabilidade e do crescimento da indústria veterinária. Pode-se então fornecer um contexto para a discussão,
analisando brevemente o setor em que esta prática está inserida. Também foi considerado o impacto potencial da
mudança de sexo do profissional na profissão de veterinário, que antigamente era masculino e atualmente quase que
passou a ser predominantemente feminino. Algumas implicações de política são discutidas ao lado de aberturas para
futuras pesquisas
PALAVRAS-CHAVE: Clínica e consultórios veterinários; Prática Veterinária; Empreendedorismo.

INTRODUÇÃO
Normalmente, os empresários têm dois objetivos principais: construir um negócio com o qual
possam se orgulhar, neste caso, uma prática que ofereça medicamentos de qualidade e excelência no
serviço prestado além de obter renda. Ambos são importantes, mas o segundo objetivo não é alcançável
sem o primeiro. A prática inicial de uma clínica ou de um consultório veterinário deve ser capaz de gerar um
fluxo de caixa positivo em aproximadamente seis meses. Isso significa que as entradas financeiras devem
superar as despesas, como pagamentos de salários, empréstimos, etc. Após o primeiro ano, uma prática de
saída deverá beneficiar-se de um fluxo de caixa positivo e acumulativo. No entanto, a rentabilidade não virá
facilmente, pois se faz necessário a consideração de questões fundamentais para planejar com sucesso a
construção de um local para a prática veterinária lucrativa.

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Muitos profissionais desta área estão sob a crença equivocada de que uma prática bem-sucedida
virá da apresentação ao cliente, por parte do veterinário, do medicamento. A realidade é que as práticas
veterinárias, particularmente as que fornecem pequenos cuidados com animais, estão em um ambiente
extremamente competitivo, pelo qual o especialista não só deve compreender muito bem de saúde animal
como ser um prestador de cuidados, assim como gerente da prática e, ainda, empresário (GIOSO, 2013).
Embora não seja essencial, é importante que os veterinários possuam uma compreensão fundamental das
práticas comerciais relevantes para a indústria veterinária. (ANDRÉ, 2015). Este conhecimento de gestão e
planejamento auxiliará não apenas a fazer uma contribuição valiosa como um futuro empregador, mas fazer
com que este compreenda a realidade das oportunidades de um empreendimento inovador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a prática veterinária deve-se valer do animal, do cliente que é seu tutor, bem como
dos cuidados que serão prestados. Este é um modo de pensar baseado na prática veterinária, focada sobre
o cuidado do animal a partir da ligação do animal e o cliente. Estas práticas estão em posição de fornecer
uma boa medicina apenas para manter uma forte abordagem ética e profissional para os cuidados com os
animais. A estabilidade financeira vai acontecer como resultado das boas práticas de gestão e do
planejamento dos negócios. Nesse sentido, considera-se importante que veterinários tenham uma forte
compreensão da estrutura associada a processos de negócios no planejamento de uma prática veterinária
de visão empreendedora.
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GIARDÍASE– REVISÃO DE LITERATURA
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RESUMO
A giardíase é uma enfermidade muito comum em animais jovens e humanos e é ocasionada pelo protozoário Giardia
spp. Há uma alta incidência desta protozoose na clínica veterinária, apesar de alguns animais serem assintomáticos.
Apresenta potencial zoonótico. O principal sinal clínico é a diarreia do intestino delgado que pode acarretar a síndrome
de má absorção. O ciclo de vida deste parasito divide-se em dois estágios: trofozoíto e cisto. Higiene, cuidados com
alimentos e água e tratamento antiparasitário periódico são medidas eficazes para o controle da enfermidade.
PALAVRAS-CHAVE: Giardia spp, Zoonose, Diarreia, Higiene.

INTRODUÇÃO
A giardíase é uma patologia causada pelo protozoário Giardia ssp. Acomete animais domésticos,
silvestres e os seres humanos, tem alta incidência mundial além de tratar-se de uma zoonose (BARR,
2010). A doença pode causar a síndrome de má absorção retardando o crescimento do animal. A via de
transmissão oral-fecal é a mais comum e o hospedeiro infecta-se pela ingestão de água, alimentos ou fezes
contendo cistos. O prognóstico é variável e estes cistos podem persistir no ambiente, contaminando esgotos
e causando a reinfecção hídrica (NEVES, 2000).

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Giárdia em sua forma de trofozoíto tem formato piriforme a elipsoide, o corpo apresenta um
achatamento dorsoventral que forma o disco suctorial. Este disco é a organela de ataque, o qual se adere
no epitélio intestinal do hospedeiro (REY,1991). O cisto tem formato oval ou elipsoide, em seu interior
encontram-se até quatro núcleos, além de fibrilas em número variável. O trofozoíto é a forma que habita o
intestino delgado do hospedeiro e causa a doença giardíase, alimentando-se no jejuno e no íleo. Já o cisto é
imóvel e resistente ao ambiente externo, sendo a forma latente do parasito, sobrevivendo por vários meses
em ambiente úmido e frio (BOWMAN, 2010)
Após a ingestão do cisto, o suco gástrico e as enzimas pancreáticas estimulam o processo de
desencistamento, liberando os trofozoítos que se aderem à mucosa intestinal causando a infecção. Em
condições adequadas, os trofozoítos são novamente transformados em cistos, por conta do trânsito do
parasito pelo cólon, os quais são posteriormente eliminados nas fezes. (WOLFE, 1992). A patogenia da
giardíase ainda não está completamente estabelecida. Na maioria dos casos, os animais adultos são
assintomáticos, fator que favorece a eliminação de cistos no meio ambiente, podendo contaminar outros
animais e o homem. O diagnóstico mais utilizado é feito pelo esfregaço fecal. O tratamento consiste em
antiparasitários, metronidazol e nitozoxamida. (BOWMAN, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, a giardíase é uma doença emergente, de distribuição mundial, sendo um dos
principais problemas a contaminação ambiental disseminada. Evidencia-se que esta enfermidade é um
problema de saúde pública. Medidas adequadas de higiene e saneamento básico, manejo adequado dos
animais, lavagem de alimentos e beber água potável ou fervida são ferramentas importantes para o
combate desta protozoose.
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INTOXICAÇÃO POR CACAU, CEBOLA E UVA EM PEQUENOS ANIMAIS
RIBEIRO, Roberto Carlos Nunes; RIBEIRO, Leticia Lais Marques. Discentes do curso de Medicina
Veterinária – UNILAGO.
GOMES, Deriane Elias. Docente do curso de Medicina Veterinária – UNILAGO.

RESUMO
Este trabalho visa abordar os aspectos toxicológicos de três alimentos que fazem parte da dieta humana e, que muitas
vezes, são fornecidos indiscriminadamente a pequenos animais. O cacau (na forma de chocolate), a cebola e as uvas
são alimentos tóxicos para cães e gatos, causando problemas graves. Como nenhum deles possui antídoto específico,
o tratamento indicado é voltado aos sinais clínicos apresentados.

INTRODUÇÃO
É comum a alimentação de cães e gatos domiciliados ser através de rações industrializadas. Porém
o hábito de fornecer esse tipo de alimento nem sempre foi utilizado, já que há pouco tempo era comum os
animais domésticos comerem alimentos destinados a humanos. Apesar dos hábitos alimentares terem
mudado. Ainda é comum ver proprietários incrementarem na dieta dos seus pets, alimentos que são
inadequados para sua espécie, levando-os a intoxicação. Estas intoxicações são consideradas casos de
emergência, nas quais a intervenção do médico veterinário é necessária.

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Cacau, cebola e uva são alimentos que causam importantes intoxicações em pequenos animais. O
princípio ativo tóxico do chocolate é teobromina e cafeína (AMSTUTZ, 2008), alguns sinais clínicos dessa
intoxicação são vômito, diarreia e incontinência urinária. Na cebola o princípio tóxico ativo é n-propil
dissulfito, os sinais clínicos incluem letargia, dificuldade respiratória, hematúria entre outros. Quanto à
intoxicação por uva, o princípio tóxico ainda não foi elucidado, porém os sinais clínicos apresentados são
dor abdominal, letargia e diarreia. O diagnóstico para essas intoxicações é sempre baseado no histórico,
achados clínicos e laboratoriais.
O que determina a gravidade da intoxicação é o tamanho do animal, a quantidade ingerida do
alimento, a sucessibilidade fisiológica do animal, e, quando se trata de chocolate, o tipo de chocolate. Não
há tratamento específico para quando ocorre esse tipo de intoxicação, apenas tratamento suporte baseado
nos sinais clínicos apresentados, que pode incluir indução à êmese, transfusão sanguínea e ingestão de
carvão ativado.

CONCLUSÃO
Conclui-se que na dieta de pequenos animais não se deve de incluir cebola, cacau e uva, uma vez
que causam intoxicação e efeitos deletérios ao organismo destes. Por não haver antídoto específico esse
caso clínico torna-se grave e emergencial, existindo apenas o tratamento suporte.
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RAIVA – REVISÃO DE LITERATURA
RIBEIRO, Roberto Carlos Nunes. Discente do curso de Medicina Veterinária – UNILAGO.
GOMES, Deriane Elias. Docente do curso de Medicina Veterinária – UNILAGO.
RESUMO
A raiva é uma doença infectocontagiosa letal, a qual ataca todos os mamíferos, sendo de origem muito antiga. Tem
como seus principais transmissores, para os seres humanos, os cães e os gatos, através de mordeduras ou
arranhaduras. Estas são as vias importantes de entrada do vírus no organismo. Os morcegos hematófagos são os
causadores desta enfermidade nos herbívoros. Trata-se de uma patologia endêmica em algumas regiões do nosso país.
A vacinação e o controle epidemiológico constituem ferramentas de combate contra esta doença mortal.
PALAVRAS-CHAVE: Raiva, Lyssavirus, Corpúsculos de Negri, Vacinação.

INTRODUÇÃO
A Raiva é considerada uma importante zoonose de origem viral por apresentar quase 100% de
mortalidade, causando graves sintomatologias de origens nervosas além de gerar sérias consequências no
âmbito da saúde pública (SOUZA, 2005; VERONESSI, 2009).
O causador da doença é um vírus RNA da família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus, o qual invade
o sistema nervoso central causando uma encefalomielite aguda e fatal. O mamífero infectado apresenta
mudanças comportamentais, sialorreia, latido rouco e agressividade. Nos herbívoros, o principal sintoma
característico é a paralisia. Na maioria dos casos, o animal vem a óbito. (BRASIL, 2008; BRASIL, 2009). Os
seres humanos apresentam alucinações, hidrofobia, convulsões e em maior parte falecem. A doença
apresenta o ciclo silvestre e urbano. É de grande preocupação epidemiológica. A espécie hematófaga de
morcego: Desmodus rotundus, é o principal reservatório e transmissores da doença. (QUINN 2005;
SANTOS 2002).

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

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A raiva silvestre tem maior preocupação pelas autoridades sanitárias em relação á urbana. Isto se
deve ao melhor controle do ciclo da doença em áreas urbanas. Todo animal infectado vem a morrer e é
submetido à necropsia. O exame histopatológico se dá pela coleta do encéfalo do animal enfermo, sendo o
diagnóstico confirmatório através da presença de inclusões eosinofílicas virais citoplasmáticas chamadas de
Corpúsculos de Negri. A confirmação laboratorial inicial da raiva animal é essencial, de forma que os seres
humanos afetados possam receber uma profilaxia apropriada o mais cedo possível. (FUMAGALLI, 2006).
Os cães e gatos devem ser vacinados com quatro meses de idade, sendo aplicado o reforço
anualmente. Seres humanos devem ser vacinados, os quais laboram em atividades de risco devem ser
submetidos a exame de titulação de anticorpos, caso o valor estiver inferior ao recomendado deve-se
proceder á revacinação. Em casos de acidentes, tais como mordedura, arranhadura ou lambedura em áreas
infectadas, recomenda-se lavar a área lesada com água e sabão e procurar uma unidade de saúde.
(TAKAOKA, 2008)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, a raiva é uma doença mortal e de grande importância para a saúde pública. Apesar
dos índices da enfermidade terem diminuído a doença não está erradicada. Medidas efetivas de controle
epidemiológico, notificação em casos positivos, campanhas de conscientização e imunoprofilaxia, são
ferramentas essenciais para o controle desta patologia letal.
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AVALIAÇÃO DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA EM UNIVERSITARIOS
BENEDITO, Alana Bassani. Discente do Curso de Nutrição- UNILAGO.
TEIXEIRA, Carla Somaio. Docente do Curso de Nutrição- UNILAGO.
RESUMO
A obesidade vem sendo considerada um problema grave de saúde pública. A compulsão Alimentar Periódica se tornou
comum na atualidade, e se prevalece em indivíduos com excesso de peso. Universitários são vulneráveis a desenvolver
transtornos alimentares, fase de descobertas e interação social, se sentem pressionados a seguir modelos implantados
pela sociedade. Estudo transversal, realizado com 61 estudantes de ambos os sexos de uma faculdade particular em
São José do Rio Preto. Adotaram-se ECAP que avalia o grau de compulsão alimentar do indivíduo, ainda foram autoreferidos: idade, peso e altura, utilizou-se o IMC para diagnóstico estado nutricional. Dos universitários estudados 30%
apresentaram CAP, Verificou-se que na análise bruta, o predomínio do desfecho foi maior entre os homens. A
prevalência de IMC igual ou maior de 35 kg/m² foi de 35% entre mulheres. Torna-se evidente que a população
universitária é um importante alvo de estudo.

PALAVRAS CHAVE: Transtorno de compulsão Alimentar periódica. Obesidade. Universitários.

INTRODUÇÃO
A obesidade é um dos problemas mais sérios da atualidade. A Compulsão Alimentar Periodica é
caracterizada quando os individuos consomem uma quantidade exagerada de alimentos em um curto
intervalo de tempo, essas alterações são acompanhadas da perda de controle. A CAP e frequente em
individuos obesos que buscam tratamento, e tem se tornado comum entre adolescentes e estudantes
universitarios. Assim, esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de mensurar indices ligados ao CAP,
baseada no impacto do transtorno na saúde dos indivíduos e no pressuposto de que a maioria deles não
sabe lidar com o problema.

METODOLOGIA
Pesquisa de caráter quantitativo, que foi realizada na União das Faculdades dos Grandes Lagos, na cidade
de são José do Rio Preto. O perfil dos universitários eram com IMC igual ou maior que 30kgm² de ambos os
sexos, feito com 61 indivíduos, aprovado pelo comitê de ética. Idade peso e altura, foram auto referidos,
utilizando-se o IMC para diagnóstico Nutricional. Foi aplicado o questionário ECAP desenvolvido para
identificar o grau de compulsão alimentar.

DISCUSSÕES
O presente estudo demonstrou a presença de CAP em 30% dos universitários. Pesquisa feita apenas com
obesos de ambos os sexos, 35% das mulheres apresentavam IMC maior ou igual a 35 kg/m². Apesar das
mulheres apresentarem um índice maior de obesidade e fazerem parte de 75% da pesquisa, o maior
número de CAP diagnosticadas foram em homens, sendo 33% CAP moderada e 7% CAP grave. Houve
destaque de compulsão alimentar no grupo de 26 a 33 anos de idade com 44% de CAP. Conclui-se que
houve elevada prevalência de compulsão alimentar em universitários, principalmente em homens, o que
torna o estudo desafiador pelo fato de muitas mulheres fazerem parte de altos índices de CAP de diversos
estudos feitos até o momento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados elucidados, existe uma grande incidência de CAP associadas a obesidade, o
transtorno alimentar requer cuidados multidisciplinar, sendo importante a terapia comportamental, pratica de
atividade física, e acompanhamento com nutricionista. Faz- se importante, portanto o desenvolvimento de
novas reflexões e pesquisas acerca do tratamento mais adequado.
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CONHECIMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL-I NO INICIO DO PERÍODO LETIVO.
RODRIGUES, Ana Paula Almeida. Discente do Curso de Nutrição - UNILAGO.
BORGES, Ellen de Lima. Docente do Curso de Nutrição – UNILAGO
RESUMO
A educação nutricional nas escolas se faz cada vez mais necessário para garantir gerações com hábitos
alimentares mais saudáveis e com índices de doenças crônicas não transmissíveis mais baixos, capazes de inverter a
realidade da transição nutricional. O objetivo do presente estudo é avaliar o conhecimento alimentar e nutricional de
escolares ingressantes no primeiro ano do ensino fundamental-I, através da aplicação de três questionários ilustrativos
contendo imagens de alimentos que representam os diferentes grupos alimentares, construtores, reguladores e
energéticos. Após a aplicação dos questionários e tabulação do mesmo, foi possível verificar um bom conhecimento
nutricional e alimentar frentes aos alimentos reguladores (61,53%). Em contrapartida apenas 23,52% dos alunos
souberam identificar o alimento construtor, indicando assim um conhecimento ruim quanto a esse grupo alimentar.
Espera-se comprovar com o presente estudo a importância da educação alimentar e nutricional desde os primeiros anos
escolares.

PALAVRAS-CHAVES: Educação alimentar e nutricional. Hábitos alimentares. Promoção de saúde.

INTRODUÇÃO
O reflexo da transição nutricional frente aos escolares é uma realidade, sendo de extrema
importância o acompanhamento da merenda escolar seguido de atividades de educação nutricional, visando
à qualidade de vida (ISSA,2014). Assim a escola torna-se um ambiente de promoção de bons hábitos
alimentares, surgindo assim o conceito de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) necessários para a
promoção da saúde (SILVA, 2009).

METODOLOGIA
O presente estudo avaliou 50 alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental- I de uma escola
particular no Município de São José do Rio Preto-SP, no qual se avaliou o conhecimento alimentar e
nutricional dos alunos de 5 à 6 anos no início do período letivo. Foi aplicado um questionário ilustrativo
contendo 3 formulários distintos com 4 imagens de diferentes alimentos para identificar os grupos
construtores, reguladores e energéticos. Após a aplicação dos questionários os dados foram tabulados e
avaliados por meio de cálculos percentuais.

DISCUSSÕES
Após coleta dos dados foi possível avaliar que o conhecimento alimentar e nutricional dos alunos do
primeiro ano do Ensino Fundamental- I fogo no início do período letivo encontrava-se adequado, pois
61,53% dos alunos responderam que o alimento maçã ajuda a regular o funcionamento do corpo e quando
questionados qual o alimento que dá energia, 40,36% responderam corretamente o macarrão. Em contra
partida apenas 23,52% dos alunos souberam responder adequadamente que o bife é o alimento que ajuda
no crescimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com um conhecimento alimentar e nutricional adequado em alguns aspectos, torna-se
necessário a educação alimentar e nutricional nas escolas, orientando quanto aos diferentes grupos
alimentares e sua importância. Incentivando assim o consumo variado de alimentos ricos em diversos
nutrientes, capaz de contribuir para qualidade de vida das futuras gerações através de uma alimentação
adequada capaz de prevenir prováveis doenças crônicas não transmissíveis que possam coexistir.
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FREQUÊNCIA ALIMENTAR DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
DE SOUZA, BRUNA AGHATA DIAS; Discente do curso - UNILAGO
TEIXEIRA, CARLA SOMAIO; Docente do curso - UNILAGO

RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV's) são responsáveis por 31% da mortalidade mundial, dentre seus fatores de risco
os maus hábitos alimentares, entre outros, estão ligados diretamente com o desenvolvimento das dcv's. Isso se deve as
mudanças sociais, econômicas, e demográficas gerando assim a transição nutricional, que se refere ao fato da
população passar a ingerir alimentos ricos em gorduras e açúcares, deixando os bons hábitos alimentares de lado. E
para verificação de associação de padrões alimentares com desenvolvimento de doenças cardiovasculares será usado
o questionário de frequência alimentar, dividido em dois grupos, um de proteção e outro de risco para desenvolvimento
das dcv's para 100 indivíduos colaboradores de uma unidade de alimentação e nutrição em São José do Rio Preto.
Tendo como objetivo verificar se há uma associação alimentar com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
seguido de alerta para todos participantes.
Palavras chaves: Doenças cardiovasculares. Questionário de frequência alimentar. Associação de padrões
alimentares. Obesidade.

INTRODUÇÃO
Alguns fatores de risco para as doenças cardiovasculares (DCV’s) podem ser: hipertensão arterial,
tabagismo ( ato de fumar), má alimentação, falta de exercícios e obesidade, sendo que podem estar entre
eles associados, ou seja, se você tiver um também estará susceptível a ter outros (MENDIS, Shanthi et
al,2011). Observou-se um aumento no consumo de ácidos graxos saturados, açúcares, refrigerantes,
bebidas alcoólicas, carnes com excesso de gordura, doces, chocolates, balas etc. E com o aumento de tais
alimentos constatou uma diminuição significativa dos carboidratos complexos, frutas, verduras e legumes,
gerando um excesso calórico por conta da elevada ingestão de macronutrientes (carboidratos, proteínas,
lipídeos), e deficiência de micronutrientes (vitaminas e minerias) (FONSECA, Laís Gomes, 2015), o
presente estudo tem como objetivo avaliar o consumo alimentar para risco e proteção de doenças
cardiovasculares por meio do questionário de frequência alimentar .

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado no calçadão do município de São José do Rio Preto-SP. Foram avaliados 61
indivíduos a partir de 20 anos, foi feito avaliação antropométrica em todos os indivíduos e aplicado o
questionário de frequência alimentar.

DISCUSSÕES
A amostra foi realizada com 61 indivíduos aleatórios maiores de 20 anos, 60% do sexo feminino e 40%
masculino. A análise dos escores de consumo alimentar se mostrou maior no grupo de alimentos protetores
sendo mais de 76%, 24% tem um elevado consumo do grupo de alimentos de risco, 8% são pessoas
obesas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O excesso de peso foi frequente nos indivíduos pesquisados. Apesar das analises dos escores dos
questionários terem apontado que os indivíduos consomem mais dos alimentos do grupo protetor, os
indivíduos obesos estão em maior número na pesquisa, e o grupo com maior escore para essa parte da
população foi o de risco, que sugere que os maus hábitos alimentares podem estar ligados com obesidade
e futuros riscos cardiovasculares.
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS.
JUIZ, Cintia Cristina Pereira. Discente do Curso de Nutrição - UNILAGO.
BORGES, Ellen Lima. Docente do Curso de Nutrição - UNILAGO.
RESUMO
O câncer é uma enfermidade crônica multicausal, ocasionada pelo descontrole do crescimento das células e
disseminação da mesma pelo organismo humano, podendo localizar-se em diferentes regiões e assim ser
classificadas por diferentes nomenclaturas, como o câncer de cabeça e pescoço (CCP) que é usado para cânceres
nas bases anatômico topográficas para retratar tumores malignos do trato aerodigestivo superior. O objetivo do
presente trabalho é caracterizar o estado nutricional de pacientes com CCP e sintomas associados a esse tipo de
neoplasia, justificando-se em correlacionar o estado nutricional e sintomas associados a este estado.
PALAVRAS-CHAVE: Nutrição. Pacientes. Câncer.

INTRODUÇÃO
Alvarenga et al. (2008) abordam que o câncer de cabeça e pescoço é um termo coletivo definido por bases
anatômico-topográficas para descrever tumores malignos do trato aerodigestivo superior. Esta região
anatômica inclui a cavidade oral, faringe e laringe. Um subgrupo maior dos carcinomas de cabeça e
pescoço é referido como “câncer oral” surgido nas mucosas da boca (lábios, base da língua, língua,
assoalho bucal e palato duro) e faringe compreendido como orafaringe, hipofaringe e a nasofaringe. Cerca
de 40% dos cânceres de cabeça e pescoço ocorrem na cavidade oral, 15% na faringe, 25% na laringe e o
restante nos demais sítios remanescentes (glândulas salivares, tireoide), tipo histológico mais frequente é o
carcinoma espinocelular, presente em mais de 90% dos casos. Este estudo teve como objetivo proporcionar
ao leitor esclarecimentos sobre o estado nutricional de pacientes com câncer na cabeça e pescoço,
coletados de um sistema de dados antropométricos, (peso, altura, queixas nutricionais) e relacionar o
estado nutricional com as queixas nutricionais em um hospital público em São José do Rio Preto-SP,
durante os anos de 2016 a 2018.

METODOLOGIA
O presente estudo consistiu em um estudo epidemiológico transversal sem grupo controle, exploratório e
quantitativo, o qual avaliou o estado nutricional de pacientes com câncer de cabeça e pescoço através da
coleta de dados da 1ª consulta com o nutricionista, em análise de prontuário informatizado. Foram
analisados peso, altura e queixas nutricionais. O local para coleta de dados da presente pesquisa foi um
hospital público de São José do Rio Preto.

DISCUSSÕES
O estudo foi composto por 30 pacientes com diagnostico de câncer de cabeça e pescoço, submetidos ao
tratamento oncológico. Deste 93,33% (nº=28) eram do sexo masculino, e 6,67% (nº=02) do sexo feminino,
com idade média de 62,57 anos com desvio padrão de ± 9,18. Os tumores de cavidade oral/língua foram o
de maior prevalência com 36,7% (nº=11) e com menor prevalência foram de orofaringe e hipofaringe com
20% (nº=06) o de tumor laringe com 23,3% (nº=07). A avaliação antropométrica mostou IMC com
predominância de eutrofia com 53,3% (nº=16), sobrepeso 30% (nº=09), desnutrição 10% (nº=03) e
obesidade grau I 6,7% (nº=02).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível concluir que pacientes com câncer de cabeça e pescoço em primeira consulta não apresenta
alto risco nutricional, uma vez que 53,3% (nº=16) dos pacientes se encontravam eutróficos. Esse
resultado não dispensa o acompanhamento clinico com o nutricionista no pré, durante e pós – término do
tratamento oncológico.
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PACIENTES DIABÉTICOS: AUTOCONHECIMENTO SOBRE A DOENÇA.
MOURA, Gabriela. Discente do curso de Nutrição – UNILAGO.
TEIXEIRA, Carla Somaio. Docente do curso de Nutrição - UNILAGO.

RESUMO
As mudanças dos hábitos alimentares tem caráter importante na elevação do número de doenças crônicas não
transmissíveis. A diabetes mellitus é uma dessas doenças em crescimento e abrange em maior quantidade a população
de faixa etária superior a 65 anos. O presente estudo objetivou avaliar o conhecimento dos pacientes em relação a
doença diabetes mellitus. Foi aplicado o questionário Diabetes Knowledge Questionnaire (DNK-A) para verificar o
conhecimento sobre a doença e foram aferidos altura e peso para diagnóstico do estado nutricional.Observou- se que
56,25 % dos individuos conhecem sobre a doença mas, estão classificados como obesos pelo Indice de Massa
Corporal.
PALAVRAS-CHAVES: Diabetes. Hábitos Alimentares. Doença Crônica Não Transmissível. Insulina.

INTRODUÇÃO
A mudança dos hábitos alimentares decorrente do crescimento urbano tem levado as pessoas enfrentarem
tal doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a definição dar-se-á,
por deficiências na ação do hormônio insulina geradas no pâncreas, mais especificadamente nas células
betas, causando o aumento de glicose no sangue (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA, 2016). O objetivo principal do trabalho é verificar o conhecimentos do paciente em relação
a sua doença.

METODOLOGIA
Refere-se a uma pesquisa de campo quantitativa e transversal realizado na cidade de Mirassol. Abrangeu
indivíduos maiores de 18 anos e que possuam diabetes mellitus. A participação só foi realizada após a
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecida, tendo plena liberdade de desistir da pesquisa
conforme a resolução 196/96 “ sobre pesquisa envolvendo seres humanos” do conselho de saúde do
Ministério da Saúde. O projeto foi aprovado pela plataforma Brasil, com o número de parecer 2.673.903.
FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS E DISCUSSÃO
Quanto aos escores obtidos sobre o conhecimento geral do diabetes relacionado com o questionário DKNA, a maioria dos indivíduos que participaram da pesquisa possuem conhecimento sobre a doença
instalada, sendo 56, 25 % e os outros restantes 46,75 % possuem conhecimento insatisfatório. Porém o
percentual do índice de massa corporal encontrado foram os seguintes 59 % eram obesos, 33 % eutróficos,
6 % pré- obesos e 2 % desnutridos. Em concordância a outro estudo os resultados foram semelhantes,
tendo a maioria indivíduos obesos estando acima da média corporal recomendada(SILVA, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse contexto e com o intuito de melhora no tratamento é imprescindível o trabalho da equipe
multidisciplinar das unidades básicas de saúde com a finalidade de incentivo de auto cuidado para ambos
os sexos principalmente o masculino, intervenções em relação a terapia nutricional e psicológica além de,
prática de atividade física para diminuir os índices de obesidade.
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CONSUMO ALIMENTAR E O USO DE SUPLEMENTOS EM INDIVÍDUOS FREQUENTADORES
DE UMA ACADEMIA NO MUNICÍPIO DE POTIRENDABA-SP
SANTOS, Ítalo Vedoveli dos. Discente do Curso de Nutrição – UNILAGO
BORGES, Ellen de Lima. Docente do Curso de Nutrição - UNILAGO

RESUMO
A procura por academias entre jovens e adultos vem aumentando cada vez mais e devido ao grande marketing das
empresas de suplementos nutricionais, os praticantes de atividades físicas muitas vezes se deixam influenciar,
acreditando que os suplementos irão lhes trazer resultados milagrosos. O objetivo do presente trabalho é verificar os
hábitos alimentares e o consumo de suplementos dos frequentadores de uma academia no Município de
Potirendaba/SP através de um questionário semiestruturado não validado. Constatou-se que o objetivo dos avaliados foi
hipertrofia (36%) ou emagrecimento (30%), o uso de suplemento alimentar foi relatado por 38% e predominou-se a
prescrição dos suplementos por instrutores de academia (48%). Conclui-se que é de fundamental importância a
prescrição desses suplementos por profissional capacitado e que o fracionamento e qualidade da alimentação devem
ser levados em consideração para o alcance do objetivo dos praticantes de atividade física.
PALAVRAS-CHAVES: Suplemento Alimentar. Alimentação. Comportamento Alimentar. Qualidade de Vida.

INTRODUÇÃO
O aumento do número de frequentadores de academias associado com os padrões corporais que a
sociedade impõe indiretamente por meio da mídia favorecem o aumento do consumo de suplementos
alimentares (BENVENUTO et al., 2017). A falta de informações quanto ao consumo de suplementos e suas
consequências, seguido pelo enorme número de produtos oferecidos no mercado e frequentemente
indicados por profissionais não especializados, podem representar um problema de saúde pública
(ARAÚJO; NAVARRO, 2008). Desta forma, objetivou-se verificar os hábitos alimentares e o consumo de
suplementos dos frequentadores de uma academia no Município de Potirendaba-SP.

METODOLOGIA
Pesquisa exploratória, transversal com aplicação de 63 questionários contendo questões socioeconômicas,
hábitos alimentares e uso de suplementos em uma academia no município de Potirendaba-SP.

DISCUSSÕES
Entre os frequentadores da academia, 57% era do sexo masculino, 33% apresentavam idade entre 21 e 25
anos, 29% possuiam escolaridade Ensino Médio Completo.Verificou-se que grande parte da população
avaliada buscam hipertrofia (36%) ou emagrecimento (30%), 58,7% relataram consumir carne, ovos, leites e
derivados diariamente,porém relataram também não consumir alimentos integrais (50%) ,sendo que o uso
de suplemento alimentar foi relatado por 38% com a finalidade de alcançar o objetivo traçado. Entre os
suplementos utilizados, destaque para o uso de suplementos proteicos (45%) para complementar sua
alimentação, porém a maioria (50%) realizam de 3 a 5 refeições ao dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É crescente o uso de suplementos alimentares por praticantes de exercícios físicos, principalmente para
hipertrofia. Ademais, o consumo inadequado de alimentos levam a compensação pelo uso de suplementos
para atingir os objetivos traçados na academia.
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
AUTISMO
MENDONÇA, Jackeline Cristina. Discente da União das Faculdades dos Grandes Lagos –
UNILAGO
TEIXEIRA, Carla Somaio. Docente da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO
RESUMO
Este estudo baseou-se em uma pesquisa quantitativa e exploratória, sua finalidade foi investigar o comportamento
alimentar das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista-TEA, através de um questionário de escala
de avaliação do comportamento alimentar por meio dos requisitos de seletividade alimentar, motricidade na mastigação,
aspectos comportamentais, sintomas gastrointestinais, sensibilidade sensorial e habilidade nas refeições, onde verificase através dos resultados, que há uma grande influência na vida dos pacientes quanto a esses aspectos, principalmente
em relação a coordenação motora na hora da alimentação, com grande dificuldade em manusear os talheres, o que
afeta o dia a dia deles e causam certos transtornos.
Palavra-Chave: Autista. Consumo de alimentos. Comportamento alimentar.

INTRODUÇÃO
As observações constantes do nutricionista se fazem necessárias para prevenir possíveis quadros de
deficiências de vitaminas, minerais e os macronutrientes, que possam ser iniciadas com a retirada dos
componentes alimentares das pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista - TEA (LÁZARO,
2016). Este estudo tem como objetivo proporcionar ao leitor esclarecimentos sobre o comportamento
alimentar das crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista-TEA, verificando como é o
comportamento alimentar de um grupo de crianças e adolescentes com TEA.

METODOLOGIA
Foi aplicado um questionário elaborado segundo (LAZÁRO, 2016) com 53 perguntas, sendo 11 sobre
motricidade na mastigação, 15 sobre seletividade alimentar, 11 de aspectos comportamentais, 8
relacionado à sintomas gastrointestinais, 5 sobre sensibilidade sensorial e 3 de habilidades nas refeições, a
fim de adquirir informações a respeito do comportamento alimentar dos pacientes com Transtorno do
Espectro Autista.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através deste estudo podemos observar que 46% dos entrevistados não apresentam nenhum tipo de
dificuldade na motricidade da mastigação, porém no restante ela é presente de forma moderada ou até
mesmo frequentemente, constatou-se alto índice pela preferência de alimentos que sejam mais fácil de
ingerir, como o purê, escolhendo também alimentos mais molhados, sopas e molhos, mas evitam
principalmente frutas, vegetais ou verduras. Em outro estudo relata que são indivíduos que gostam de
rotina, e assim a alimentação acaba sendo comprometida, pois se mostram resistentes à alimentos novos,
de forma que o profissional de nutrição se torna valioso para o acompanhamento nutricional (FERNANDES
et al, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral a influência desses aspectos no comportamento e ações das crianças e adolescentes com
autismo, não atinge a maioria de forma tão significativa em suas vidas, mas é importante que sejam
tomados cuidados especiais para que melhore as suas condições de vida.
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ESTUDO DO EFEITO IN VITRO DOS EXTRATOS DE ERVA-MATE SOBRE O
DESENVOLVIMENTO BACTERIANO
TONIOLI, Janaina Ferreira de Souza. Discente do curso de Nutrição – UNILAGO.
CATTELAN, Marília Gonçalves. Docente do curso Nutrição – UNILAGO.

RESUMO
Devido ao constante aparecimento de doenças veiculadas por alimentos e ao interesse na substituição dos aditivos
químicos por compostos naturais, esta pesquisa teve por objetivo avaliar o efeito in vitro de extratos aquosos de ervamate sobre o desenvolvimento de duas bactérias: Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Para tanto, foi utilizado o
método de disco-difusão. Foram inseridos, na superfície de meios de cultura Ágar Müeller-Hinton previamente
inoculados com 104 UFC/g da cepa bacteriana teste, 20 µL de extratos aquosos (25, 50, 75 e 100% erva-mate) nos
discos de papel filtro estéreis (6 mm de diâmetro). Em seguida, as placas de Petri foram incubadas em estufa
bacteriológica a 35°C por 24 h e, então, os halos formados foram mensurados utilizando-se um paquímetro. Os
resultados foram significativos na inibição de Escherichia coli, mas não para Staphylococcus aureus.
PALAVRAS-CHAVE: Antimicrobiano. Erva-mate. Controle bacteriano. Composto natural.

INTRODUÇÃO
Existem diversas doenças relacionadas com a alimentação, sendo aquelas ocasionadas por alimentos
contaminados por microrganismos um dos maiores problemas de saúde pública (PESAVENTO et al., 2015).
Assim, tem crescido notavelmente a demanda por alimentos seguros, com elevada qualidade e, por
conseguinte, a adoção de práticas que estimulem medidas eficazes na produção de alimentos seguros
tornou-se imprescindível (IVANOVIC et al., 2012). Com o propósito de aumentar a vida de prateleira dos
produtos, as indústrias alimentícias empregam há anos aditivos sintéticos. Porém, é sabido que alguns
desses compostos podem apresentam toxicidade e provocar efeitos deletérios ao organismo humano.
Como alternativa aos conservantes amplamente utilizados na indústria, compostos naturais de plantas têm
sido estudados. O presente estudo foi efetuado com o intuito de avaliar o efeito de extratos aquosos de
erva-mate sobre o desenvolvimento de Escherichia coli e Staphylococcus aureus.

METODOLOGIA
O extrato aquoso de erva-mate foi obtido através da fervura de 10 g de erva-mate em 90 mL de água
destilada estéril, por 30 minutos. Em seguida, foi utilizado o método de difusão em ágar por disco para
avaliar o efeito do extrato puro (100%) e diluído (25, 50 e 75%) sobre o desenvolvimento de Escherichia coli
e Staphylococcus aureus. Para tanto, foram empregados discos de papel filtro estéreis de 6 mm de
diâmetro aos quais foram adicionados, separadamente, 20 µL dos extratos testados. O meio de cultura
empregado foi Ágar Müeller-Hinton e a contagem bacteriana padronizada em 1,0x104 UFC/mL. A incubação
foi a 35°C por 24 horas. Os halos desenvolvidos foram mensurados com o auxílio de um paquímetro.

DISCUSSÕES
Os extratos aquosos de erva-mate, nas concentrações empregadas não foram capazes de inibir o
desenvolvimento de S. aureus. Para E. coli, porém, os resultados foram promissores, visto que todas as
amostras foram capazes de inibir o patógeno propiciando halos que variaram entre 15,6 e 18,4 mm, para os
extratos a 75 e a 100%, respectivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Staphylococcus aureus mostrou-se resistente ao extrato de erva-mate nas diluições empregadas.
Escherichia coli, por sua vez, foi inibida mostrando a possibilidade do emprego do extrato de chá-mate no
controle do desenvolvimento dessa cepa.
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POPULAÇÃO URBANA E RURAL: SEUS HÁBITOS ALIMENTARES NA ATUALIDADE.
FERNANDES, Jaquelina Cristina Faria. Discente do curso de Nutrição - UNILAGO.
BORGES, Ellen de Lima. Docente do Curso de Nutrição – UNILAGO
RESUMO
Com a chegada da indústria alimentícia surgem os produto de fácil acesso, que facilitaram a vida das pessoas que
passaram a ter menos tempo para cozinhar em casa e assim preparar seu próprio alimento. O presente estudo teve
como objetivo fazer uma comparação dos hábitos alimentares de dois grupos de indivíduos, rural e urbano, sendo
aplicado um questionário de freqüência alimentar. Apontando assim para hábitos alimentares pouco adequados com um
alto consumo de alimentos industrializados.
PALAVRAS-CHAVES: Comportamento alimentares. Alimentação. População rural. População Urbana .

INTRODUÇÃO
A alimentação é algo de extrema importância para todos nós. No Brasil, pais modelo de produção em
alimentos, não são todos que conseguem ter uma refeição apropriada conforme suas necessidades.
Moreira (2015) afirma que os brasileiros necessitam melhorar sua dieta, aumentando o consumo de frutas,
legumes e verduras, além de diminuir o consumo de gorduras. Estudos recentes entre a população urbana
e rural indicam um maior consumo de frutas e hortaliças neste último grupo, enquanto que a alimentação
industrializada ainda prevalece na urbana.
METODOLOGIA
Pesquisa transversal, realizada com moradores da zona rural e urbana no município de Ubarana, SP. Com
aplicação de um questionário de frequência alimentar semiestruturado e não validado para verificação a
qualidade dos produtos alimentares e sua frequência.

DISCUSSÕES
Dos 50 indivíduos entrevistados de cada grupo pode-se notar que os indivíduos da área urbana consomem
mais alimentos industrializados como o leite longa vida (50%) e temperos industrializados (68%) do que
indivíduos da área rural com 36% e 24% respectivamente. Resultado este semelhante ao encontrado por
Woichik (2013) onde mostrou uma alimentação industrializada de maior prevalência na população urbana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o presente estudo notou-se que apesar dos indivíduos da área urbana consumirem mais alimentos
industrializados os indivíduos da área rural não ficam muito atrás. Indicando uma alimentação bem
parecida, devido ao provável acesso aos diferentes tipos de alimentos por ambos os grupos.
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DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA
FARINHA DE TRIGO POR FARINHA DA CASCA DE MARACUJÁ
DA CUNHA, Katia Montezini. Discente do curso de graduação em Nutrição – UNILAGO.
CATTELAN, Marília Gonçalves. Docentes do curso de Nutrição – UNILAGO.
RESUMO
O desperdiço alimentício vem crescendo mundialmente e o reaproveitamento de resíduos como caules, folhas e cascas
de frutas e hortaliças são de grande importância para minimizar as perdas e para auxiliar na preservação do meio
ambiente. Tendo em vista que a sociedade está cada vez mais preocupada em consumir alimentos saudáveis e que
acarretem benefícios à sua saúde, uma possibilidade a se considerar é a utilização de resíduos alimentares como
ingredientes para preparações, como é o caso da utilização da farinha da casca do maracujá na elaboração de
biscoitos, que é o objetivo deste trabalho. Os biscoitos foram processados pelo método de mistura, empregando uma
formulação onde ocorreu a substituição parcial da farinha de trigo pela farinha da casca do maracujá. O produto
desenvolvido obteve uma ótima avaliação de seus atributos sensoriais e, de acordo a intenção de compra, os resultados
também foram positivos.
PALAVRAS-CHAVE: Subproduto. Farinha da casca do maracujá. Biscoito. Cookie.

INTRODUÇÃO
Segundo uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO, 2018), por ano há o desperdício de 1,3 bilhão de toneladas de alimento no mundo, causando grandes
perdas econômicas e impactos negativos nos recursos naturais (FAO, 2018). De modo a auxiliar na redução
de perdas, sabe-se que os resíduos alimentícios poderiam ser empregados como ingredientes em
diferentes preparações, contribuindo também para agregar valor nutricional aos produtos, visto que, em
diversos casos, partes não convencionalmente usadas de alimentos podem conter teores de nutrientes
superiores aos das partes nobres das frutas e vegetais (STORCK et al., 2013). Sob este prima, uma
alternativa viável é o emprego da farinha casca do maracujá na produção de alimentos, como biscoitos tipo
cookie. Esses produtos são de boa aceitação por serem adocicados, consumidos por indivíduos de todas as
idades, são produtos nutritivos que, com os ingredientes corretos, podem contribuir para agregar valor
nutricional ao produto (RIBEIRO et al., 2015). Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar aceitação sensorial
de um biscoito tipo cookie elaborado a partir da farinha da casca do Maracujá.

METODOLOGIA
Tratou-se de uma pesquisa empírica-campo realizada no laboratório de Análise Sensorial da UNILAGO, no
município de São José do Rio Preto, SP. O painel sensorial foi composto por 70 provadores não treinados,
de ambos os sexos, estudantes da UNILAGO, que contribuíram para análise da aceitação onde foram
avaliados cinco atributos sensoriais (aparência, aroma, textura, sabor e aceitação global), por meio de uma
Escala Hedônica de 9 pontos variando entre “desgostei extremamente” a “gostei extremamente” e do teste
de atitude (intenção de compra). Para obtenção do biscoito utilizou-se uma receita adaptada onde houve a
substituição parcial da farinha de trigo pela farinha da casca do maracujá.

DISCUSSÕES
O biscoito tipo cookie produzido foi bem aceito pelos avaliadores, com nota 9 (“gostei extremamente”)
atribuída para aceitação global por 45,7% dos indivíduos. Em relação à intenção de compra 93% dos
provadores relataram que comprariam o produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontaram uma ótima aceitabilidade sensorial do produto, evidenciando a possibilidade do
emprego da farinha da casca de maracujá como substituto parcial na elaboração de biscoito tipo cookie.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO CITOTÓXICO, GENOTÓXICO E MUTAGÊNICO DO PREPARADO
SÓLIDO ARTIFICIAL PARA REFRESCO EM CEBOLA (Allium cepa)
ALMEIDA, Lucas Piovezan; Discente do curso de Nutrição – Instituição de Ensino UNILAGO.
PEREIRA, Luis Lenin Vicente; Docente do curso de Farmácia – Instituição de Ensino UNILAGO.

RESUMO
A genética toxicológica investiga agentes tóxicos ou mutagênicos que são capazes de induzir alterações no DNA,
podendo resultar em danos genéticos. Com o objetivo de avaliar o potencial citotóxico dos preparados sólidos para
refresco, foram utilizados três marcas e dois sabores diferentes, preparados na concentração indicada, e comparados
ao controle positivo (Trifluralina) e ao negativo (água Milli-Q), por meio de bioensaios com o sistema teste Allium cepa.
As análises mostraram que após três dias de incubação em água Milli-Q as raízes cresceram em média 1,8 cm e não
apresentaram alterações mitóticas significativas, já as enraizadas no suco e trifluralina permaneceram sete dias e
cresceram em média 0,3 e 0,5 cm, respectivamente. Com relação à divisão mitótica, no controle negativo observou-se
as diferentes fases da mitose sem qualquer tipo de alteração, no entanto, as raízes tratadas com os seis preparados
sólidos apresentaram alterações significativas, semelhantes às alterações do controle positivo.
PALAVRAS-CHAVE: Mutagênese, Suco Artificial, Citotoxicidade, Mitose.

INTRODUÇÃO
Métodos para avaliação de alterações cromossômicas, determinação de efeitos citotóxicos, genotóxicos e
mutagênicos utilizando raízes de Allium cepa perfazem uma vasta literatura sendo utilizada como um
organismo padrão para testes rápidos de várias substâncias, por apresentar boa correlação com sistemas
teste de mamífero (MATSUMOTO, 2006). Várias substâncias potencialmente tóxicas já foram analisadas
por meio deste teste, como por exemplo, o herbicida Trifluralina e infusões de plantas medicinais. Os
resultatos apontam efeitos mutagênicos, alterações cromossômicas, aumento ou diminuição da proliferação
no ciclo celular (FACHINETTO, 2007).Sendo assim o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial
citotóxico, genotóxico e mutagênico dos preparados sólidos para refresco (PSAR) de três marcas e dois
sabores diferentes.

METODOLOGIA
Para o teste foram utilizados bulbos de Allium cepa e PSAR sabores Limão e Morango de três marcas
diferentes (que por motivos éticos não vamos fornecer), sendo identificados da seguinte forma: TL, TM, SL,
SM e CL e CM (T, S, C = Marcas; L = limão, M= morango). Os bulbos foram submetidos ao enraizamento
nas amostras de PSAR, em água Milli-Q (controle negativo) e trifluralina 1,67 ppm (controle positivo). Após
o crescimento das raízes, faram preparadas lâminas por esmagamento com orceína lacto-acética como
corante, as melhores imagens capturadas no microscópio ZEISS AXIO SCOPE A1 utilizando o programa de
análise de imagens AXIO VISION LE versão 4.8. O parâmetro do efeito citotóxico foi obtido pelas análises
do índice de divisão celular, onde o número de células em divisão foi multiplicado por 100 e dividido pelo
total de células observadas.

DISCUSSÕES
Dados sobre análises em PSAR na literatura são raros, alguns estudos mostram que os PSAR apresentam
substâncias, como por exemplo os corantes, que podem desencadear reações adversas nos consumidores.
As raízes tratadas com os preparados apresentaram a maioria das células em interfase, sendo este,
provavelmente o motivo do não crescimento das mesmas. Além disso, as células nas demais fases de
divisão apresentaram várias alterações, tanto no padrão de migração dos cromossomos quanto em perda
de material genético por formação dos micronúcleos, o que indica uma ação direta de uma ou mais
substâncias presentes no suco sobre o DNA das células analisadas. Micronúcleos podem ser resultados de
fragmentos acêntricos decorrentes de quebras cromossômicas durante o processo de divisão celular ou
perda de cromossomos inteiros devido a inativação do fuso mitótico, não sendo incorporados ao núcleo
principal, durante o ciclo celular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As alterações encontradas nos preparados sólidos artificiais para refresco foram semelhantes aos obtidos
com o controle positivo, a Trifluralina, que é um agrotóxico da classe dos herbicidas, com classificação de
risco classe III (mediamente tóxico) segundo a Anvisa. Assim, faz-se importante o estudo com sistemas
teste de mamíferos para verificar se existe correlação com as alterações apresentadas neste estudo.
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RESUMO
É sabido que há alterações na alimentação dos indivíduos com o passar dos anos, em virtude de fatores relacionados
ao estilo de vida como, por exemplo, o tempo dedicado ao preparo e consumo de alimentos. Dentre essas
modificações, particular atenção deve ser dada ao período referente ao da universitária dos indivíduos, com mudanças,
muitas vezes, de cidade, casa e hábitos alimentares. O estilo de vida inadequado pode contribuir para que as doenças
se manifestem cada vez mais cedo na vida das pessoas; por outro lado, o estilo de vida saudável, tanto no que se
refere à alimentação quanto à prática de atividades físicas contribui de maneira positiva para a saúde humana. Assim,
este trabalho teve como objetivo estudar os hábitos alimentares de estudantes de uma unidade universitária de São
José do Rio Preto, SP, por meio de um questionário proposto online pelo Ministério da Saúde.
PALAVRAS CHAVES: Hábito alimentar. Saúde. Atividade física. Frequência de consumo.

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de, pelo menos, cinco porções (aproximadamente
400 gramas) de frutas, legumes e verduras diariamente. Já no Brasil, a recomendação é do consumo de
três porções de frutas e três de legumes e verduras diariamente, informações estas disponíveis no Guia
Alimentar para a população Brasileira. Aconselha-se, também, a prática diária de pelo menos 30 minutos de
atividade física, em virtude dos benefícios proporcionados à saúde e ao bem estar (Ministério da Saúde,
2006). Em virtude desses fatores, este estudo objetivou avaliar os hábitos alimentares de estudantes de
uma unidade universitária de São José do Rio Preto.

METODOLOGIA
A pesquisa em campo foi composta por 75 indivíduos, de ambos os sexos, estudantes universitários de
distintos cursos de uma unidade universitária de São José do Rio Preto. Os alunos, após a aceitação em
participar da pesquisa por meio da anuência ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE),
responderam um questionário proposto pelo Ministério da Saúde sobre Alimentação Saudável denominado
“Como está sua alimentação?”, ao qual foi acrescentado questões para caracterização dos participantes.
Posteriormente, os dados coletados foram analisados empregando a própria ferramenta online do site do
Ministério da Saúde e também o Microsoft Office Excel 2010.

DISCUSSÕES
Foi verificado que 29,3% dos indivíduos submetidos ao estudo tem necessidade de tornar seus hábitos
alimentares mais saudáveis, 68% dos indivíduos necessitam dispensar mais atenção à alimentação
saudável e à prática de atividade física, enquanto somente 2,6% dos indivíduos fizeram apresentam hábitos
alimentares saudáveis, de acordo com análise obtida por meio do site do Ministério da Saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude do elevado percentual de indivíduos necessitar de melhora nos hábitos alimentares e na prática de atividade
física, são necessários estudos mais aprofundados sobre o tema de modo a disseminar informações nutricionais e da
prática de atividade física para que os estudantes melhorem seus estilos de vida.
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AVALIAÇÃO A ADESÃO AO TRATAMENTO DE PESSOAS HIPERTENSAS
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RESUMO
Hipertensão arterial caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos da pressão arterial. O tratamento pode ser o
medicamentoso, que tem a prescrição do medico, é por meio da mudança do estilo de vida. O presente estudo tem
como objetivo avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso de pessoas hipertensas, identificando os riscos que são
associados à hipertensão, aferindo peso e altura para identificar o risco de sobrepeso ou obesidade através do IMC e
verificar o risco cardiovascular por meio da medida da circunferência abdominal, mediante apresentação do
questionário, QATHAS.

PALAVRAS-CHAVES: Hipertensão. Doenças crônicas não transmissíveis. Adesão ao tratamento medicamentoso.

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial, caracterizada pela elevação dos níveis prosódicos
≥ 140 e/ou 90 mmHg, sendo um problema que junto com aparecimento de outras doenças crônicas,
atingem cerca de 32,5% de indivíduos adultos e 60% dos idosos, contribuindo para cerca de 50% das
mortes por doenças cardiovasculares (7ª DIRETRIZ DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO
ARTERIAL). Objetivo Avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso de pessoas hipertensas, através
verificação do nível de adesão ao tratamento.

METODOLOGIA
O estudo realizado no Posto de saúde, com 65 indivíduos, no município de Ubarana SP, com indivíduos dos
dois gêneros, acima de 18 anos, portadores da Hipertensão arterial. Foi aplicado o questionário de
QATHAS, contém 12 perguntas sobre o tratamento de hipertensão, para verificar o nível de adesão ao
tratamento medicamentoso de pessoas com hipertensão arterial.

DISCUSSÕES
A adesão de 80 % à 90% do tratamento, maioria é mulher, analfabetos, idoso e casado (a) ou união
consensual. PA controlada 49 pessoas, é 17 pessoas elevados, e 43 pessoas não realizam atividade física,
23 pessoas fazem de 3 dias ate 5 dias na semana 30 min exercício físico, obesidade 57,5% sobrepeso 21,2
%, eutrófico 10,6% e baixo peso 10,6% ,38 mulheres apresentaram risco cardiovascular e 19 homens
também apresentam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sugere que apesar dos participantes apresentarem PA controlada, a baixa escolaridade pode
justificar a baixa adesão ao tratamento da hipertensão, e o aumento do risco cardiovascular pela inatividade
física.
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AVALIÇÃO DE SOBRAS LIMPAS DE UMA ROTISSERIE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
SILVA, Maria Fernanda da. Discente do curso de Nutrição – UNILAGO.
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RESUMO
Sobras ditas limpas são aquelas que resultam de quando o alimento é produzido, porém, não é distribuído. Esse tipo de
sobra só pode ser reutilizada quando monitorada e mantida em temperatura adequada, por tempo adequado. O objetivo
desse estudo foi quantificar as sobras limpa de uma Unidade de Alimentação e Nutrição do município São José do Rio
Preto/SP. O quantitativo de alimentos produzidos e de alimentos não distribuídos foram anotados em planilha elaborada pelas pesquisadoras e, posteriormente, analisados para compor os resultados. Em média, 18,9% da produção de
alimentos é desperdiçada, isso equivale a 333,79kg de alimentos. Não há controle de tempo e temperatura das sobras
limpas. Portanto, verificou-se a necessidade imediata de tomada de decisões para diminuir as sobras dos alimentos.
PALAVRAS-CHAVES: Sobra limpa. Desperdícios. Unidade de Alimentação e Nutrição.

INTRODUÇÃO
Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é essencial o controle da produção dos alimentos para
evitar, ao máximo, o desperdício dos mesmos. Segundo Abreu et al. (2012), o volume excessivo das sobras
de alimentos pode ser influenciado pela oscilação da frequência diária dos comensais, por preferências
alimentares, pela falta de treinamento dos funcionários na produção e pelo porcionamento inadequado das
preparações. O número de comensais deve ser considerado antes de ser definida a quantidade de alimento
a ser preparado, a fim de evitar sobras. Se não for possível evita-las, deve-se seguir rigorosamente alguns
critérios técnicos, como treinamento da equipe e monitoramento do processo de produção, de forma a
poder reaproveitar preparados de maneira segura (Silva Júnior; Teixeira, 2010). De acordo com Abreu et al
(2012) e Silva Júnior e Teixeira (2010), a quantidade de pessoas que frequentam o estabelecimento
influencia diretamente na quantidade de alimentos desperdiçados. Portanto, cardápio bem planejado e
equipe bem treinada evitam o desperdício. O propósito desse estudo foi quantificar as sobras limpa de uma
Unidade de Alimentação e Nutrição do município São José do Rio Preto/SP.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado em uma rotisserie e teve a duração de 4 semanas não consecutivas. Para quantificar
o peso das sobras de alimentos foi utilizado balança digital. O quantitativo de alimentos produzidos e de
alimentos não distribuídos foram anotados em planilha elaborada pelas pesquisadoras e, posteriormente,
analisados para compor os resultados. A UAN serve, em média 350 refeições diariamente, no horário do
almoço, pelo serviço tipo self service, em balcões térmicos e marmita. As refeições são acondicionadas em
marmitas que apresentam 3 tamanhos: pequena, média e grande. O cardápio é semanal e composto de
duas preparações proteicas, duas guarnições (refogados), arroz e feijão e salada.

DISCUSSÕES
O presente estudo apontou um desperdício bem elevado na rotisserie avaliada. Em média, 18,9% da
produção de alimentos é desperdiçada, isso equivale a 333,79kg de alimentos. O desperdício é proveniente
da sobra de alimento, seja por questão de produção excedente devido a erros de cálculo, do porcionamento
inadequado do alimento ou por erro da escolha do cardápio. A quantidade de sobra está relacionada ao
número de refeições servidas, à aparência e a apresentação dos alimentos produzidos, à combinação de
alimentos, entre outros. Sabe-se que sobras limpas devem ser monitoradas e mantidas em temperatura
adequada, por tempo adequado, para que possam ser reutilizados. Na UAN onde o estudo foi realizado não
há controle de tempo e temperatura das sobras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O momento de elaboração do cardápio é de suma importância. O planejamento adequado evita sobras e
perdas. De acordo com os resultados obtidos a conclui que a UAN tem necessidade imediata de tomar
ações para diminuir as sobras dos alimentos.
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EFEITOS IN VITRO e IN SITU DE EXTRATOS AQUOSOS DE CAFÉ SOBRE O
DESENVOLVIMENTO BACTERIANO EM LEITE UHT
SILVA, Paula Amorim. Discente do curso de Nutrição – UNILAGO
CATTELAN, Marília Gonçalves. Docente do curso de Nutrição – UNILAGO

RESUMO
Um dos principais prejuízos aos alimentos é a deterioração que pode ocorrer pela presença de bactérias e fungos.
Deste modo, a busca por aditivos seguros e inócuos vem direcionando as pesquisas para o desenvolvimento de
métodos alternativos na conservação dos alimentos, abrindo novas perspectivas para o uso de conservantes naturais. O
presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos in vitro e in situ de extratos aquosos de café sobre o
desenvolvimento bacteriano. Os resultados obtidos in vitro sugerem que o extrato aquoso de café pode atuar como
agente antibacteriano natural contra Escherichia coli. Já no estudo in situ, a substância estudada favoreceu o
desenvolvimento bacteriano em leite UHT.
Palavras-chave: Antibacteriano. Café. Bioconservante.

INTRODUÇÃO
O uso de antimicrobianos naturais em alimentos tende a ser uma alternativa eficaz ao uso de aditivos
químicos, visando à redução da carga microbiana em alimentos (CATTELAN, 2015). Estudos recentes
esclarecem os efeitos do café e de seus compostos à saúde humana. Dentre eles, atividade antioxidante,
anticarcinogênica, antiteratogênica e antimicrobiana (ALMEIDA et al., 2005). Assim, o presente estudo teve
como objetivo avaliar os efeitos in vitro e in situ de extratos aquosos de café sobre o desenvolvimento
bacteriano.

METODOLOGIA
O estudo in vitro foi efetuado pela técnica de diluição em ágar por disco, empregando Escherichia coli e
Staphylococcus aureus na concentração de 104 UFC/mL. Os extratos aquosos de café foram obtidos após
fervura, por 30 min, de 10 g de café em 90 mL de água destilada estéril. Os testes foram efetuados em
triplicata, após impregnação dos discos de papel filtro estéreis (Ø = 6 mm) com 20 μL de solução teste,
cujas concentrações foram empregadas individualmente, conforme Cattelan et al. (2013), com
modificações. A avaliação do efeito in situ foi efetuada por meio da inoculação de leite UHT com a cepa
bacteriana E. coli (104 UFC/mL).

DISCUSSÃO
De acordo com Hoffmann et al. (1999), para que uma substância demonstre efeito antimicrobiano, ela deve
apresentar, em testes in vitro, halos de inibição iguais ou superiores a 10 mm, o que evidencia que o
emprego de extrato aquoso de café na concentração de 50 % foi eficaz contra a bactéria Escherichia coli,
visto que a média do diâmetro de inibição obtido para as três placas analisadas foi de 17,6 mm. Para o
estudo in situ, por sua vez, os extratos empregados não foram capazes de inibir o desenvolvimento
bacteriano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados encontrados sugerem que o extrato aquoso de café diluído em concentrações de 50 % pode
atuar como agente antibacteriano natural contra Escherichia coli em testes in vitro.
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PERCEPÇÃO DA CORPORAL EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO EM UMA
ACADEMIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP.
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RESUMO
A vigorexia é um transtorno dismórfico corporal também conhecida como Síndrome de Adônis, é considerada uma
doença mental obsessiva onde o individuo cria defeitos ilusórios na própria aparência, levando a distorção e a
insatisfação corporal. Foi aplicado questionário para identificação da percepção da imagem corporal e o questionário do
complexo de Adônis para avaliar a síndrome de vigorexia. Observou-se que 95% dos individuos estão insatisfeitos com
sua imagem pela identificação da percepção, mas 25% apresentam risco de leve a moderado e 5% alto risco diante do
escore do complexo de Adônis.
Palavras-Chaves: Vigorexia. Imagem corporal. Transtorno. Musculação.

INTRODUÇÃO
A vigorexia, transtorno ou Síndrome de Adônis, como pode ser conhecido, é uma doença psicológica
caracterizada por uma insatisfação constante com o corpo, que afeta principalmente os homens, apesar
deste distúrbio de imagem não se restringir somente ao público masculino (CAMARGO et al., 2008).O
objetivo do trabalho foi avaliar a percepção da imagem corporal e indícios de vigorexia dos praticantes de
musculação.

METODOLOGIA
Refere-se a uma pesquisa transversal quantitativa realizada na cidade de São José do Rio Preto.
Participaram da pesquisa adultos do gênero masculino praticantes de musculação de uma academia do
município. A participação foi realizada após a assinatura e concordância do termo de consentimento livre e
esclarecida. O projeto foi aprovado pela plataforma Brasil, com o número de parecer 2.806.696.

FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS E DISCUSSÃO
Sobre o conjunto de silhuetas 95% dos indivíduos se encontram insatisfeitos com sua imagem corporal, 5%
estão satisfeitos com seu corpo real. Semelhante ao estudo de (CASTANHEIRA, 2011) utilizando a mesma
escala de silhuetas mostrou que 35 dos 39 participantes estavam insatisfeitos com sua imagem corporal.
Quanto ao questionário de Adônis, os escores obtidos foram 21,6% não apresentou quadro da síndrome,
25% apresentou resultado de leve à moderada, 5% alto risco e 0% vigorexico, comparado ao estudo de
(CHOTAO, 2011) a vigorexia foi diagnosticada em 37,5% dos indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É evidente a importância do profissional multidisciplinar da área de saúde para controle e prevenção da
síndrome e maiores estudos para o conhecimento da doença.
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DISTORÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM MULHERES QUE FREQUENTAM ACADEMIA
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COSTA, Tainara. Docente do curso de Nutrição pela União das Faculdades dos Grandes Lagos –
UNILAGO
RESUMO
A percepção da imagem corporal é o conceito que se tem em relação ao tamanho e a forma do próprio corpo, estando
associada a diferentes condições. O objetivo do presente estudo foi avaliar a percepção e possíveis presenças de
distorção de imagem corporal em adultos do sexo feminino frequentadores de academia. Para a avaliação da imagem
corporal foram utilizados dois questionários, uma Escala de Silhuetas com 15 silhuetas do gênero feminino e um
questionário de imagem corporal com 34 perguntas (BSQ). O presente estudo obteve uma amostra de 52 participantes,
com a média de 23 anos. As medidas antropométricas aferidas nas praticantes da academia apontaram média de peso
de 67, 1,61m de altura e IMC de 26,22 kg/m², 46,2% estavam eutróficas, 53,4% das participantes estavam acima do
peso. De acordo com o BSQ 65,4% apresentam nenhuma insatisfação com a imagem corporal, 23% uma leve
insatisfação, 11,5% uma insatisfação moderada.
Palavras-Chave: Imagem Corporal. Percepção da própria imagem. Distorção de imagem corporal.

INTRODUÇÃO
A percepção da imagem corporal é definida como o conceito que se tem em relação ao tamanho e a forma
do próprio corpo, estando associada a diferentes condições sociais, interpessoais e biológicos. A distorção
da imagem é quando a pessoa se vê maior ou menor do que a imagem real, não reconhecendo o tamanho
do corpo. (LEAL, 2013). A prática do exercício físico pode melhorar a qualidade de vida dos praticantes em
virtude da redução da composição corporal, estas melhorias podem promover alterações positivas na
percepção da imagem das mulheres em todas etapas da vida, estando relacionada com fatores que estão
na razão direta com conceitos socioculturais (VEGGI et al, 2004). O objetivo do presente estudo foi avaliar
possíveis presenças de distorção de imagem corporal em adultos do sexo feminino frequentadores de
academia.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória, transversal e quantitativa que foi realizada em uma academia
localizada na cidade de Fronteira, MG. Foram avaliadas 52 mulheres com idade entre 18 e 59 anos. Foram
utilizados dois questionários, uma Escala de Silhuetas com 15 silhuetas do gênero feminino e um
questionário de imagem corporal com 34 perguntas Body Shape Questionnaire (BSQ), foram coletados
dados antropométricos (peso, altura, circunferências e pregas cutâneas). Todos as participantes avaliadas
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

DISCUSSÕES
As medidas antropométricas aferidas nas praticantes da academia apontaram média de peso de 67, 1,61m
de altura e IMC de 26,22 kg/m², 46,2% estavam eutróficas, 53,4% das participantes estavam acima do
peso. De acordo com o BSQ 65,4% apresentam nenhuma insatisfação com a imagem corporal, 23% uma
leve insatisfação, 11,5% uma insatisfação moderada. A porcentagem de gordura variou de 21,5% a 38,6%,
a média foi 31,5%, segundo a classificação de DURNIN E WOMERSLEY 1974, 69,2% se encontra com
risco de doenças associadas à obesidade, 21,2% acima da média, 7,7% na média e 1,9% abaixo da média.

CONCLUSÃO
Diante da importância do diagnóstico precoce da Distorção de imagem corporal na saúde do indivíduo, é
necessário analisar esses comportamentos e características relacionadas a esse transtorno para que mais
rapidamente uma equipe multiprofissional especializada possa intervir em benefício da qualidade de vida e
tratamento do mesmo.
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CONHECIMENTO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS SOBRE BOAS PRÁTICAS DE
MANIPULAÇÃO
MORALES, Talita São Pedro. Discente do curso de Nutrição – UNILAGO.
VIEIRA, Vivian Breglia Rosa. Docente do curso de Nutrição – UNILAGO.
RESUMO
As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) têm sido frequentes e uma das causas dessas ocorrências é a
manipulação inadequada dos alimentos, que pode ocorrer desde o recebimento de matérias primas até o produto final.
O objetivo da pesquisa foi avaliar o nível de conhecimento dos manipuladores de alimentos quanto às boas práticas de
manipulação e seus hábitos durante os procedimentos. Foi aplicado um questionário contendo perguntas com respostas
objetivas aos participantes de Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) de São José do Rio Preto/SP e região. Obtevese resultado satisfatório nos quesitos DTA, contaminação cruzada e higiene, pois a maioria dos participantes obteve
100% de acertos. As questões de tempo x temperatura obtiveram baixa índice de acerto.
PALAVRAS-CHAVE: Manipulação de Alimentos. Doenças Transmitidas por Alimentos. Segurança alimentar.

INTRODUÇÃO
Os surtos de DTAs ocorrem por ingestão de alimentos contaminados e podem causar sintomas que variam
de um quadro clinico simples até quadros mais sérios. Entre 2007 e 2016, o segundo maior índice de
alimentos contaminados foi encontrado em Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), com 16,2% das
ocorrências (BRASIL, 2016). As práticas adotadas pelos manipuladores são responsáveis pela
contaminação dos alimentos por micro-organismos causadores de DTAs. Sabe-se que a execução
adequada, desde o recebimento de matérias primas até o produto final, além da higiene pessoal, do
ambiente e de utensílios garantem que o alimento não incida em risco para o consumidor (ABADIA et al.,
2017). O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o nível de conhecimento dos manipuladores de alimentos
quanto às boas práticas de manipulação e seus hábitos durante esse processo.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa realizada com manipuladores de alimentos de restaurantes de São José do Rio
Preto/SP e região. Os dados foram obtidos através da aplicação de questionário semiestruturado que
buscava verificar os conhecimentos acerca de boas práticas de manipulação e identificar os hábitos e
práticas dos manipuladores de alimentos durante o trabalho. Para classificar o conhecimento dos
manipuladores de alimentos em relação às boas práticas foi determinado que o resultado seria considerado
parcialmente satisfatório se os indivíduos obtivessem acima de 75% de acertos e seria considerado
satisfatório se obtivessem 100% acertos. Para garantir que todos os aspectos éticos fossem atendidos, o
projeto que deu origem a este estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da União
das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), sob o parecer n. 2.845.872.

RESULTADOS
Dos manipuladores que colaboraram com a pesquisa, 32% (n=10) não participaram de um treinamento há
mais de um ano e 26% deles (n=8) nunca participou. Somente 3 participantes (10%) obtiveram resultado
satisfatório nas questões sobre boas práticas. Com relação às questões que envolviam tempo e
temperatura para risco de contaminação, apenas 13% dos entrevistados (n=4) souberam responder
corretamente e atingir a satisfação. Os manipuladores demonstraram conhecem as causas que originam as
DTAs e sabem como evitá-las, 71% dos manipuladores (n=22) acertaram todas as respostas. Sobre
contaminação cruzada, 61% (n=19) obteve satisfação. A maioria (77,4%; n=24) acertou 100% das questões
sobre higiene.

CONCLUSÃO
O conhecimento dos manipuladores de alimentos entrevistados é satisfatório sobre DTAs, contaminação
cruzada e higiene e insatisfatório sobre os controles de tempo e temperatura. Por haver um grande índice
de DTAs originados pela contaminação dos alimentos durante a manipulação, há a necessidade de avaliar
o nível de conhecimento do manipulador e capacitá-los periodicamente a fim de evitarem-se os riscos.
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ACEITAÇÃO DE PREPARAÇÕES DO CARDÁPIO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE
MIRASSOL/SP
SILVA, Tatielle Felipe da. Discente do curso de Nutrição – UNILAGO.
VIEIRA, Vivian Breglia Rosa. Docente do curso de Nutrição – UNILAGO.

RESUMO
A alimentação escolar está presente no dia a dia dos estudantes. Além de nutritiva, a merenda escolar deve ser
saborosa para que agrade o paladar dos estudantes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a aceitação do cardápio
escolar de uma escola municipal de Mirassol/SP. Para realização da pesquisa aplicou-se escala hedônica. Verificou-se
que há uma boa aceitação da merenda ofertada, entretanto o índice apurado encontra-se abaixo do preconizado pelo
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação escolar. Teste de aceitabilidade. Escala hedônica facial.

INTRODUÇÃO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) garante o repasse de recursos financeiros a fim de
garantir o fornecimento de refeições que atendam às necessidades nutricionais das crianças, durante sua
permanência na escola (BRASIL, 2013). Além da oferta de alimentação saudável para estudantes, o PNAE
chama atenção ao fato de que as refeições oferecidas devem respeitar os hábitos alimentares e a cultura
alimentar da localidade. Nessa perspectiva, sugere que seja praticada, frequentemente, a avaliação da
aceitação dos cardápios oferecidos (CECANE, 2010). O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a aceitabilidade
da alimentação escolar ofertada em um município do interior do Estado de São Paulo.

METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado em uma escola municipal de Mirassol/SP, em outubro de 2018. Foram
avaliadas as refeições oferecidas durante uma semana (de segunda a quinta-feira). Participaram os alunos
do período matutino, do primeiro ao quinto ano, cujos responsáveis autorizaram a participação. Para
verificar a aceitabilidade da alimentação ofertada foi utilizada a escala hedônica facial, conforme sugerido
pelo PNAE (BRASIL, 2013). Para garantir que todos os aspectos éticos fossem atendidos, o projeto que deu
origem a este estudo foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da União das Faculdades dos
Grandes Lagos (UNILAGO).

DISCUSSÕES
Os resultados apontaram que, do total de crianças que participaram nos quatro dias de coletas de dados,
181 (80%) gostaram das refeições oferecidas, 14 alunos (6%) não gostaram e 30 estudantes (14%) foram
indiferentes. Tais resultados mostram que, de maneira geral, a alimentação escolar teve uma boa aceitação,
entretanto o PNAE preconiza que o índice da aceitabilidade não deve apresentar-se inferior a 85%
(BRASIL, 2013). Portanto, o índice de aceitabilidade encontrado está abaixo do estimulado pelo programa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dada a importância do PNAE entre as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, considera-se
fundamental o planejamento de ações de intervenção que possam melhorar os índices de aceitabilidade
das refeições oferecidas. Espera-se que este estudo possa contribuir com dados que promovam mudanças
positivas.
.
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR E IMAGEM CORPORAL EM
UNIVERSITÁRIAS
CARVALHO, Vanessa. Discente do curso de Nutrição – UNILAGO.
CATTELAN, Marília Gonçalves. Docente do curso de Nutrição – UNILAGO.

RESUMO
Transtornos alimentares (TA) são desordens psiquiátricas consideradas desvios de comportamento alimentar ou
distúrbios alimentares que podem afetar o peso dos indivíduos e aumentar riscos de morbidade e mortalidade. Os
Transtornos do Comportamento Alimentar (TCA) tendem a ocorrer entre mulheres jovens, colocando universitárias
como grupo de risco. Este estudo objetivou identificar comportamentos alimentares e imagem corporal como fatores de
risco para TCA em estudantes de Educação Física e Nutrição. Trata-se de um estudo transversal que utilizou o índice
de massa corporal (IMC) autorreferido: o Eating Attitudes Test (EAT-26) e a Escala de Silhuetas Adaptadas para
Adultos Brasileiros. Um percentual considerável de participantes (38%) do estudo exibiu comportamento alimentar de
risco para o desenvolvimento de doenças e 86% delas evidenciaram algum tipo de insatisfação com a imagem corporal.
PALAVRAS-CHAVE: Comportamento alimentar. Imagem corporal. Transtornos alimentares. Alimentação.

INTRODUÇÃO
Os transtornos alimentares (TA) são desordens psiquiátricas consideradas desvios de comportamento
alimentar, que podem levar desde o emagrecimento extremo à obesidade. Em sua maioria, afetam
adolescentes e adultos do sexo feminino. Os dois principais TA são a Anorexia Nervosa, que é
caracterizada por uma visão distorcida do indivíduo em relação ao seu corpo, restrição na ingestão de
alimentos e o medo exagerado pelo ganho de peso, e a Bulimia Nervosa, definida pela ingestão alimentar
descontrolada ou compulsão, seguida de um sentimento de culpa. Distorções de imagem podem estar
relacionadas ao aumento do risco para o desenvolvimento dos transtornos alimentares. O objetivo deste
estudo foi investigar o comportamento alimentar, o estado nutricional e a imagem corporal de universitárias,
para identificar os possíveis riscos para o desenvolvimento de transtornos alimentares.

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo de caráter exploratório, transversal e quantitativo, realizado na União das
Faculdades dos Grandes Lagos, com a participação de 55 universitárias, que aceitaram participar da
pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para avaliar a autopercepção da imagem
corporal, utilizou-se a escala de silhuetas proposta por Kakeshita (2009), com objetivo de identificar o nível
de satisfação corporal e distorções de imagem. O EAT-26, Teste de Atitudes Alimentares resumido na sua
versão português (GARNER et. al. 1982), foi autoaplicado para avaliar os riscos de desenvolvimento de
transtornos alimentares.

DISCUSSÕES
A amostra do estudo foi composta por 55 mulheres, com idade entre 18 e 38 anos. Para o índice de massa
corporal (IMC) foi observado que a maioria das participantes estava classificada na faixa de eutrofia (70%);
os demais escores foram: sobrepeso (14%), magreza (9%) e obesidade (7%). No questionamento quanto à
imagem corporal, a insatisfação foi de 86%, sendo que a insatisfação pelo excesso de peso representou
64% dos indivíduos analisados, seguido de insatisfação pelo excesso de magreza (22%) e satisfação
(14%). Quanto ao teste de Atitudes Alimentares EAT-26, foram consideradas estudantes que somaram 20
pontos ou mais como sintomáticos para AN, ou seja, com comportamento alimentar de risco para o
desenvolvimento da doença, sendo um total de 38%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se um número significativo de universitárias com risco a desenvolver transtornos alimentares e
instabilidade no comportamento alimentar. A percepção da imagem corporal e insatisfação corporal, como
já dito, também podem ser consideradas fortes fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos
alimentares.
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PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E O ESTADO NUTRICIONAL
BORGES,Daniela da Silva. Discentedo curso de Nutrição – UNILAGO.
COSTA, Tainara. Docente do curso de Nutrição – UNILAGO
RESUMO
Inicialmente, frente ao diagnóstico de IRC, o paciente será tratado de forma convencional, que é o tratamento
conservador, com a utilização de medicações e restrições alimentares. Conforme a evolução da doença, o paciente
passará às demais formas de terapia. Dentre os tratamentos, as opções de escolha serão: diálise peritoneal,
hemodiálise e transplante renal. Foram aplicados questionários para avaliar a ingestão alimentar e o estado nutricional
através do IMC, resultando em 41,7% (eutróficos), 25% (sobrepeso), 33,3% (obesos).
Palavras-Chaves: Insuficiência Renal Crônica; Tratamento de Hemodiálise; Estado nutricional

INTRODUÇÃO
A doença renal crônica é uma lesão do órgão com perda progressiva e irreversível da função dos
rins. Em sua fase mais avançada é definida como IRC, quando os rins não conseguem manter
anormalidade do meio interno do paciente. As principais causas da IRC são a hipertensão arterial e o
diabetes mellitus. (HIGA et al., 2007), o objetivo deste estudo é avaliar a ingestão alimentar e o estado
nutricional de pacientes com Insuficiência Renal Crônica em hemodiálise.

METODOLOGIA
Tratou-se de uma pesquisa descritiva com abordagem individual realizada na cidade de São José
do Rio Preto/SP, participaram das pesquisas pessoas de ambos os sexos, maiores de 18 anos e foram
aplicados questionários que tem o objetivo de avaliar o estado nutricional do paciente e ingestão alimentar.
A participação foi realizada após a assinatura e concordância do termo de consentimento livre e
esclarecida.

DISCUSSÃO
De acordo com o estado nutricional pelo IMC constatou-se que 41,7% dos pacientes estavam
eutróficos, 25% com sobrepeso e 33,3% obesos, semelhantemente ao estudo de Rodrigues et al. (2017).
Quanto a ingestão alimentar observou-se uma maior aceitação nos pacientes que tem apoio familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de suma importância a ajuda do profissional da nutrição para orientar os pacientes a seguirem
corretamente as dietas adequadas para uma melhora na qualidade de vida.
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EFICÁCIA DA SANITIZAÇÃO DE MORANGOS IN NATURA
DAVIS, Juliana Maura Pires, PERECIN, Beatriz Gabriela Ramos, Discentes do curso de
Graduação em Nutrição (UNILAGO).
ALMEIDA, Crislene Barbosa, Docente do curso de Graduação em Nutrição (UNILAGO).
RESUMO
Os fungos podem promover prejuízos significativos aos alimentos. Podem, ainda, alterar as condições físicas dos
produtos, reduzir o valor nutritivo, alterar o aspecto externo, produzir aflatoxinas (bem como outras toxinas) e favorecer
a ação de outros agentes de deterioração, como leveduras, bactérias e insetos. Foram analisadas duas marcas distintas
de morangos com e sem sanitização e para verificar a condição microbiológica dos morangos, realizou-se a contagem
de bolores e leveduras, coliformes totais e coliformes termotolerantes. Mediante as informações obtidas a partir da
análise, foi possível concluir, que uma amostra estava inapta para o consumo devido à presença de coliformes fecais
mesmo após a sanitização.
PALAVRAS-CHAVE: morangos, sanitização, análise microbiológica.

INTRODUÇÃO
A contaminação e a deterioração dos alimentos causadas por fungos são mais comuns que as
originadas por qualquer outro tipo de micro-organismos. A contaminação por fungos é importante tanto sob
o ponto de vista sensorial como também pelo perigo que a produção de micotoxinas representa para o
consumidor (MUNINBAZI; BULLERMAN, 1996). Os fungos podem promover prejuízos significativos aos
alimentos, alterar as condições físicas dos produtos, reduzir o valor nutritivo, alterar o aspecto externo,
produzir aflatoxinas e favorecer a ação de outros agentes de deterioração, como leveduras, bactérias e
insetos (FONSECA, 2016). A presença ou a ausência de um micro-organismo indicador proporciona uma
evidência indireta referente a uma característica particular do histórico do alimento analisado. Normalmente
é associado a micro-organismos de origem intestinal, porém outros grupos podem ser usados como
indicadores em determinadas situações. As contagens de coliformes são muito utilizadas nas análises de
alimentos pelo fato se serem indicadores de falta de higiene na manipulação dos mesmos.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a eficácia da desinfecção de morangos com hipoclorito de
sódio 2% frente a bolores e leveduras (possíveis produtores de microtoxinas) e coliformes fecais indicando
falta de higiene na produção ou manipulação das frutas.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado, em triplicata, com duas amostras de morangos in natura. As análises foram
feitas em morangos sanitizados e não sanitizados com hipoclorito de sódio 2% por 30 minutos. Após a
sanitização, realizou-se a diluição seriada até 10-3. As análises microbiológicas efetuadas foram bolores e
leveduras (por semeadura por superfície em meio de cultura Ágar Batata ficando em estufa por 72h a 25ºC),
coliformes totais (pela técnica dos tubos múltiplos contendo meio de cultura caldo lauril por 24h a 37ºC) e
coliformes termotolerantes (meio de cultura caldo EC por 24h a 45ºC).

DISCUSSÕES
Com relação à presença de bolores e leveduras ambas as amostras sem sanitização apresentaram
contagem mínima, porém na análise de coliformes verificou-se que uma amostra apresentou coliformes
totais e termotolerantes. Os bolores ocorrem devido à presença de pH baixo neste alimento, porém, a
presença de coliforme fecal indica contaminação da matéria prima pelo solo (com suspeita de descarte de
dejetos de animais ou humanos próximo à plantação), condições inadequadas de limpeza e sanitização de
bandejas de transporte e armazenamento.Os coliformes termotolerantes não são necessariamente
patogênicos, mas indicam, satisfatoriamente, contaminação por micro-organismos que podem causar
doenças, já que ambos são veiculados ao trato intestinal e nas fezes de animais de sangue quente. Devido
aos resultados positivos, sugere-se que houve uma contaminação pelo solo de cultivo ou na colheita e/ou
falta de higienização do local e dos instrumentos utilizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma das amostras de morango estava inapto para o consumo in natura devido à presença de
coliformes fecais comprovando que este alimento fora produzido, transportado e/ou armazenado sem as
Boas Práticas de Fabricação (BPF) e pode, portanto, ser transportador de micro-organismos patogênicos.
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REEDUCAÇÃO ALIMENTAR COLETIVA: OS IMPACTOS NA VIDA DE COLABORADORES DE
UMA EMPRESA PRIVADA
PEREIRA, G. C. Graduanda do Curso de Nutrição da UNILAGO – São José do Rio Preto, S.P
ALVES, R.C.C. Professora de Nutrição da UNILAGO – São José do Rio Preto, S.P.
RESUMO
Com uma rotina corrida associada às praticidades do dia a dia, as pessoas estão deixando de fazer seu próprio
alimento e optando por refeições mais rápidas e práticas que nem sempre significam nutritivas. O Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) foi criado com o intuito de satisfazer as necessidades do trabalhador durante seu
período de trabalho. Com base nisso, foi criado o “Projeto QV”, onde uma empresa modificou o cardápio da unidade,
optando por alimentos mais nutritivos, incentivou a prática de atividade física e uma alimentação saudável por meio
orientação nutricional. Projeto com duração de 10 meses, onde foram coletados dados antropométricos dos
colaboradores; passados 3 anos, estes colaboradores passarão por uma reavaliação que tem como objetivo analisar os
parâmetros antropométricos e os impactos que esse projeto de reeducação alimentar trouxe para a vida desses
indivíduos.
PALAVRAS-CHAVE: Reeducação alimentar. Coletividade. Empresa.

INTRODUÇÃO
O que ingerimos podem influenciar significativamente na qualidade de vida, porém a transição
nutricional está demonstrando que essa influência está sendo maléfica. Com essa preocupação, uma
empresa privada decidiu realizar um projeto de qualidade de vida – Projeto QV – onde houve orientação
nutricional e avaliações antropométricas a fim de saber o real cenário da saúde dos colaboradores. Passado
um tempo, viu-se a necessidade de uma nova reavaliação para conseguir analisar quais foram as
mudanças e os hábitos adquiridos com toda a assistência preparada. Portanto, o objetivo deste estudo é
coletar novos dados e compara-los com o do Projeto QV, para a obtenção destas informações.

METODOLOGIA
Estudo longitudinal, realizado em uma empresa privada do interior de São Paulo, ao longo de 4
anos,com população final de 35 participantes, utilizou para avaliação nutricional balança Omron HN 289 e a
fita antropométrica Sanny com trava. O método para avaliar o peso foi o Índice de Massa Corporal (IMC), e
para avaliar o risco cardiovascular foi a Relação cintura-quadril (RCQ), ambos advindos da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Além de um questionário composto por nove questões que englobam sobre
alimentação, prática de atividades físicas e impactos causados pelo projeto. Os dados foram avaliados por
meio de porcentagem, media e desvio padrão, fazendo uso do programa Excel (MS Office, 2010)

DISCUSSÕES
A alimentação não é somente o ato de ingerir alimentos, mas também é fazer parte de uma cultura.
Contudo, a atual e conturbada rotina está contribuindo para o progresso no excesso de peso, que é um
grande percursor de diversas doenças, como o aumento do risco de desenvolvimento de doença arterial
coronariana, hipertensão arterial, diabetes tipo II doenças pulmonar obstrutiva, osteoartrite e certos tipos de
câncer (SCHNEIDER, 2015). Por conta da obesidade, estima-se que no Brasil os gastos públicos
relacionados a doenças associadas com o excesso de peso seja de quase R$1 bilhão por ano. (SOUZA,
2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da formulação do cardápio ser mantida, os colaboradores ganharam peso. Nota-se que na
alimentação pós-expediente não há essa oferta de alimentos saudáveis, portanto não há consumo. Vê-se
então uma constante ação nutricional para os colaboradores dessa empresa, para promover uma melhor
qualidade de vida, além de ações de incentivo para o preparo e consumo destes alimentos fora do trabalho.
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O PAPEL DO PROFESSOR
MENEZES, Geisa D. F.; CARVALHO, Rita M. A. Discentes do curso de Pedagogia – UNILAGO
FIDELIS, Thiago; Docente do curso de Pedagogia – UNILAGO

RESUMO
O objetivo é relatar sobre uma visão ampla dos deficientes nas escolas e sociedade, pesquisando como desenvolveu-se
no decorrer do tempo, qual era a visão da sociedade e como sustenta-se nos dias atuais. A educação inclusiva é um
processo histórico que vem se reconstruindo, sendo que na antiguidade os deficientes eram afastados dos convívios
sociais, por exemplo. Nos relatos dos autores sobre seus estudos na perspectiva educacional, faremos uma reflexão
sobre os direitos dos deficientes nas escolas e sociedade.
PALAVRAS- CHAVE: Educação Inclusiva; História da Educação; Docência.

INTRODUÇÃO
Desde os primeiros grupos humanos, a falta de conhecimentos ausência dos estudos científicos,fez com
que crianças, jovens e adultos “diferentes” pagassem com suas vidas. Nessa mesmacrescente busca para
mudanças de atitudes e desejo de mudanças, buscamos até hoje o paradigmadeste aperfeiçoamento em
prol dos deficientes, a viver em um mundo mais digno e coerentecom seus direitos e necessidades. O papel
do professor é e será fundamental nesta escalada.Será olhar para o outro, como se tivesse vendo sua
própria imagem, nos dias atuais vivemos emuma sociedade preconceituosa e egoísta, ou seja, há
discriminações com deficientes nas escolase no social.

METODOLOGIA
Tencionamos com este trabalho uma discussão dissertativa a partir de pesquisas em teses sobre o
tema pesquisado, propondo uma reflexão atual na mudança da inclusão na sociedade sobe as mais
variadas perspectivas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Considerando o tema abordado e relatado pelos autores, tomamos como base a reflexão do papel do
educador na educação inclusiva como instrumento fundamental na construção da emancipação do
pensamento crítico e a concepção da educação na perspectiva inclusiva, socioeconômica e política,
levando em conta os resultados apresentados por ANÇÃO (2008) e DAMASCENO (2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscaremos com este estudo proporcionar uma análise reflexiva sobre a história, ao longo dos séculos,
levando a compreender que o ato político requer um posicionamento social do educador a alcançar o
paradigma sendo seu desempenho exercido com excelência
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EVASÃO ESCOLAR CAUSAS E SOLUÇÕES
CANOSSA. Larissa Sivieri Bonfim. Discente do curso de Pedagogia – UNILAGO.
DELBEM, Lígia Maura. Docente do curso de Pedagogia – UNILAGO.
RESUMO
Os debates acerca da evasão têm como ponto central discutir os motivos que os alunos deixam de estudar mesmo
tendo esse direito gratuito. A necessidade de combater o abandono escolar vem da importância dos jovens em ter uma
qualificação básica para o mercado de trabalho. Os fatores considerados causadores são internos, como bullying,
dificuldade de aprendizagem e fatores externos, como as questões da vida social e familiar do aluno. O enfrentamento
deve se dar em conjunto através de ações propostas por uma gestão que tenha a participação da comunidade para
criar projetos afim de abolir a evasão escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Evasão. Motivos. Enfrentamento. Gestão.

.

INTRODUÇÃO
Políticas públicas são alvo de muitas polêmicas. As discussões acerca da evasão têm como ponto central
debater os reais motivos pelos quais os alunos deixam de estudar; o que os impede de concluir a educação
básica. Entretanto, mesmo com leis que amparam crianças e adolescentes a permanecerem na escola,
algumas situações podem interferir na vida do ser humano causando um retardo nas épocas ou idades
educacionais. Quando isto acontece, o abandono parece ser a única alternativa. A gestão escolar deve
observar e buscar alternativas para mudar essa situação.

METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizado foi a revisão bibliográfica, de forma a refletir sobre os motivos que tiram os
alunos da escola e observando a visão da gestão escolar quanto a queda de estudantes e uma educação
de qualidade, procurando por ações para o engajamento escolar. Para tal, buscaram-se conceitos nas
obras de Lima (2014), Ferreira (2013), Libâneo (2012), entre outros.

DISCUSSÕES
Devido a fatores internos e externos as escolas os jovens perdem seu interesse em concluírem o ensino
médio, o que resulta em um índice baixo de jovens formados para uma qualificação profissional. A gestão
busca por ações e propostas para reverter esse quadro. Dentre as reflexões dessa pesquisa entende-se por
essencial uma educação de qualidade que instiguem os jovens ao não abandono escolar, enfrentamento
das dificuldades que os cercam, auxiliando-os a considerar os benefícios de uma formação básica para a
vida, profissionalismo e mercado de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso combater a evasão escolar, pois inconscientemente aos jovens o abandono traz consequências
para um trabalho qualificado e até mesmo para a convivência em sociedade. Preocupar-se com este
abandono faz parte de uma gestão que busca o melhor para seus alunos e sociedade em si. Ter uma
gestão democrática é um dos meios de encontar as questões internas e buscar soluções para que se
resolva, havendo a reversão do quadro de evasão, propondo que a comunidade escolar faça sua parte com
projetos, palestras, trazendo o mundo a fora para discussões em sala.
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PROCESSO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO COTIDIANO ESCOLAR
PEDROZO, Roseli Gomes. Discente do curso de Pedagogia – UNILAGO
MARTINS, Maria Cristina Bortolozo de Oliveira; Docente do curso de Pedagogia UNILAGO
RESUMO
Diversas formas de violências estão presentes em todo o contexto social, e, portanto, também, no ambiente escolar,
que reproduz uma ideologia de controle social no ambiente escolar, elementos coercitivos de nossa própria sociedade,
como vigilância constante e regras impostas de forma autoritária, observadas de modo intencional, são, de acordo com
a literatura pesquisada, violações de direitos, como supressão da liberdade de expressão ou o abuso de poder de
docentes, funcionários e gestores. É necessário que a comunidade escolar reflita sobre tais questões de modo a
repensar a cultura escolar, considerando que é função da escola educar para o desenvolvimento da criticidade e
cidadania, objetivo este impossível de ser alcançado quando se educa para o silenciamento das divergências.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade, violência, ambiente escolar.

INTRODUÇÃO
Diversas formas de violências entre elas a verbal, simbólica e físicas estão presentes em todo o contexto
social em que estamos inseridos e, portanto, também estão presentes no ambiente escolar. Os estudantes
reproduzem a violência vivida, seja apelidando colegas, exercendo violência física ou se rebelando contra o
controle social sobre eles. Esta realidade se reproduz na escola, e ali estudantes testam os limites
impostos.
Atitudes de controle como sinais sonoros para a entrada, intervalo, ou repressivas como advertências
verbais ou escritas, são sempre intencionais, mesmo que não verbalizadas e, segundo a literatura
pesquisada, reproduzem uma ideologia de controle baseado em elementos coercitivos de nossa própria
sociedade, como vigilância constante e punições exemplares na ocorrência da desobediência as regras
impostas de forma autoritária, que variam de uma repreensão à exclusão do infrator.
Assim, é necessário que a comunidade escolar observe estas violações de direitos que ocorrem nas
escolas como reflexo da sociedade; que percebam que esta violência é intencional, muitas vezes de forma
fragmentada, mas constante, para que se possa pensar em atitudes com o objetivo de reverter esse quadro,
já que é obrigação da escola promover uma educação que quebre paradigmas de violência, educando para
a criticidade e cidadania, respeito e alteridade.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico do “estado da arte” quando os estudos do
tema “violência” no que se refere a escola, à criança e ao adolescente, a fim de identificar algumas das
maneiras com que se dá a manifestação de comportamentos violentos por parte de crianças e
adolescentes.

DISCUSSÕES
De acordo com o levantamento bibliográfico, foi possível perceber que os processos de controle
encontrados no interior da escola, manifestados em regras e normas disciplinares que dificultam a
manifestação de pensamento podem configurar em alguma medida, violação de direitos, quando o aluno
passa a ser privado de liberdade de opinião e expressão, seja por meio da punição, restrição e
fragmentação de conhecimentos ou até a naturalização da cultura da violência presente nas escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer desta pesquisa foi possível notar que a cultura da imposição do poder e da violação de direitos
está muitas vezes presente em grande parte das relações sociais estabelecidas e isso afeta diretamente o
ambiente escolar através de diferentes meios dos quais as crianças e os adolescentes podem vivenciar a
violência ao decorrer de sua formação sendo importante, assim que a comunidade escolar, em especial a
equipe gestora não se mantenha neutra, para que seja possível construir instrumentos a fim de buscar
minimizar a ocorrência destas ações de violências
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DESENVOLVIMENTO DO JOGO DE BOLICHE COMO APLICAÇÃO PARA A COMPREENSÃO
DAS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E DE MULTIPLICAÇÃO
SILVA, Odilena Scarazzati. Discente do 6º período do Curso de Pedagogia - União das
Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO); odilenadasilva@yahoo.com.br.
CALORE, Aira Casagrande de Oliveira. Docente do Curso de Pedagogia - União das Faculdades
dos Grandes Lagos (UNILAGO); airacas@yahoo.com.br

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar o jogo de boliche adaptado para uma aprendizagem lúdica e
significativa em Educação Matemática. Neste sentido, envolve propostas para professores e alunos de
Ensino Fundamental com relação às operações de adição e multiplicação.
PALAVRAS-CHAVE: educação matemática, psicomotricidade, boliche, aprendizagem significativa.

INTRODUÇÃO
O tema tem início em uma dificuldade de aprendizagem e na adaptação do jogo de boliche para que uma
criança entendesse como se construía a tabuada de multiplicação, descartando-se a memorização e
refletindo sobre uma prática pedagógica com materiais concretos.

METODOLOGIA
O jogo de boliche foi planejado e construído para explorar a coordenação motora global dos alunos, além da
compreensão das operações de Adição e de Multiplicação, no contexto dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Dentre os materiais, optamos por 10 garrafas vazias de 600 ml, contendo diferentes
quantidades de bolinhas de gude conforme cada número colocado no rótulo, no caso da Adição, e
quantidades iguais de bolinhas em cada garrafa para a Multiplicação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Segundo Trajano (1962), a ciência que estuda números é a Aritmética e esta envolve também as quatro
operações numéricas básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, além da potenciação e da
radiciação que derivam das operações anteriores. Na operação Adição "somar é reunir as unidades de dois
ou mais números em um só" (Trajano, 1962, p.14). Por outro lado,"multiplicar um número inteiro por outro é
repetir o primeiro número tantas veze, quantas são as unidades do outro (Trajano, 1962, p. 24).Do ponto de
vista da prática pedagógica, Kishimoto (1998) afirma que o jogo deve ser uma ação intencional da criança
ao brincar, fortalecendo o educar nas situações de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se este trabalho contribua para sanar dificuldades tanto de ensino quanto de aprendizagem nas
operações de Adição e Multiplicação. Como trabalho futuro pretende-se que seja realizado em campo com
alunos que possuam estas dificuldades e enquanto ação efetiva em Educação Matemática .
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O CONSUMISMO INFANTIL E O PAPEL DA EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA PARA O CONSUMO CONSCIENTE
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RESUMO
O comportamento consumista e a falta de planejamento financeiro são fatos decorrentes da sociedade
contemporânea e por essa razão muitos brasileiros se encontram inadimplentes. Uma das possíveis
soluções é a abordagem do problema no contexto escolar, sobretudo nas aulas de Matemática.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Financeira, Etnomatemática, Consumismo Infantil.

INTRODUÇÃO
A influência do marketing sobre a vida humana é muito grande, principalmente na infância e por isso muitas
crianças estão trilhando o caminho do consumo exagerado. A educação financeira nas escolas tem a
grande influência de mudar hábitos, incentivando os alunos a se tornarem cidadãos conscientes e
responsáveis para o consumo. O tema, portanto, se pauta nas condições anteriores, relacionando a
potencialidade da educação financeira no currículo de Matemática.

METODOLOGIA
O método de pesquisa consistiu em uma pesquisa bibliográfica a partir das alterações curriculares ocorridas
em 2017 para área de Educação Matemática, a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
A partir da BNCC, a educação financeira é uma das temáticas a ser contemplada como componente
curriculare, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de
forma contextualizada (BNCC, 2017.p.19-20). Associada a tal necessidade, optamos por uma análise da
cultura consumista e seus reflexos no público infantil por meio da postura teórico-metodológico da
Etnomatemática, partindo das considerações de Vergani (2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que o presente trabalho contribua para superar as questões negativas do consumismo infantil.
Em contrapartida, sob influência dos princípios da Etnomatemática, o ensino da Matemática tem a
potencialidade de propiciar uma formação crítica e uma cultura de consumo consciente.
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A CONTRIBUIÇÃO DA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
SANCHES, Tatiane Manzano; Discente do curso de Pedagogia – UNILAGO
SILVA, Karla Adriana da; Docente do curso de Educação Física - UNILAGO

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo a reflexão sobre a importância da ludicidade no âmbito da educação
infantil, bem como a utilização de jogos e brincadeiras visando o desenvolvimento psicomotor da criança. É
importante que o educador tenha uma visão ampla da importância do brincar no universo infantil. O brincar
faz parte do desenvolvimento integral e pode ser considerado como linguagem, visto que auxilia na
compreensão do mundo e no respeito às regras, trabalha o companheirismo e a afetividade, explora o real e
o direito de liberdade de forma lúdica e natural. Segundo Vygotsky (1989) o brincar cria a chamada zona de
desenvolvimento proximal, impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já
atingiu. Ao brincar, a criança se apresenta além do esperado para a sua idade e
além do seu
comportamento habitual.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil, Ludicidade, Jogos e Brincadeiras

INTRODUÇÃO
A atividade lúdica já existia antes mesmo da existência cultural e linguística das civilizações. A Ludicidade,
proporciona condições adequadas ao desenvolvimento físico, motor, emocional, cognitivo e social. Luckesi
(2007), em sua concepção sobre o lúdico, alerta, no entanto, para o fato de que a ludicidade não deve ser
confundida com divertimento. Em sua visão, a atividade lúdica é um “fazer” humano mais amplo, que se
relaciona não apenas à presença das brincadeiras ou jogos, mas também a uma atitude verdadeira do
sujeito envolvido na ação.

METODOLOGIA
O estudo está sendo desenvolvido, a partir de revisão bibliográfica e pesquisa de campo, realizada em
escolas da rede Pública Municipal, na cidade de São José do Rio Preto – SP contendo questões de múltipla
escolha.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES
Durante leituras e vivências, surgiu um grande interesse pelo tema. Á partir de pesquisas, estudos pautados
em obras de autores conhecedores da Ludicidade, estamos realizando está pesquisa onde o principal
objetivo é ampliar as fontes de conhecimentos e consultas para o assunto tratado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até a presente data os estudos bibliográficos estão comprovando que a ludicidade é de fundamental
importância para o desenvolvimento das habilidades motoras em crianças, pois através dos jogos e
brincadeiras a criança se sente estimulada. A pesquisa de campo encontra se em andamento.
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TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES
RIBEIRO, Larissa Boaventura; ROSA, Carolina Castelão. Discentes do curso de Pedagogia UNILAGO.
SBROGIO, Renata de Oliveira. Docente do curso de Pedagogia – UNILAGO.
RESUMO
Na sociedade atual, a Era Digital, o uso indiscriminado das tecnologias digitais pelas crianças tem se tornado
preocupante e gerado mudanças na rotina diária das mesmas, influenciando seu desenvolvimento, também, no que diz
respeito a aspectos cognitivos, motores e psicossociais. Substituir momentos de atividades lúdicas, como jogos,
brincadeiras e situações em que a criança teria a oportunidade de interação social “real” pelo uso de tecnologias digitais
pode acarretar em certa dificuldade de desenvolver-se em diversos aspectos. Dessa forma, esse estudo teve como
objetivo refletir sobre a influência que o uso indiscriminado das tecnologias acarreta no desenvolvimento das crianças e
seu uso na Educação Infantil. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, na qual buscamos compreender a
cultura digital, a educação midiática e o lugar da escolarização na atualidade, assim como, a influência das tecnologias
no desenvolvimento infantil, especialmente no aspecto psicomotor. Compreendemos que essa influência é inevitável no
momento em que vivemos, afeta o desenvolvimento das crianças e, com isso, é preciso compreender melhor como o
professor pode aproveitar as diversas tecnologias digitais de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem,
minimizando os efeitos negativos que ela pode propiciar.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais, Educação Infantil, Desenvolvimento Infantil.

INTRODUÇÃO
O uso indiscriminado das tecnologias digitais tem se tornado preocupante e gerado mudanças na rotina
diária das crianças, influenciando seu desenvolvimento, no que diz respeito a aspectos cognitivos, motores,
psicossociais, etc. Com isso, torna-se importante refletir se a tecnologia está trazendo mais benefícios ou
malefícios e como isso influencia o desenvolvimento infantil. Um dos pontos analisados neste estudo foi a
maneira com que os professores e alunos utilizam as tecnologias, uma vez que é evidente que o uso da
internet (em especial) fora da escola é muito mais frequentemente do que dentro das instituições de ensino.
Se a educação familiar e informal, então, começa, desde muito cedo, a introduzir tecnologias digitais na
rotina das crianças deve-se, assim, refletir em como a escola pode ajudar na formação de indivíduos
críticos, autônomos e criativos, sem maiores prejuízos ao desenvolvimento psicossocial e motor destes
indivíduos. Se “A globalização tem afetado o modo de estruturar a educação escolar e de desenvolver o
trabalho docente” (MOREIRA; KRAMER, 2007, p.1038), compreendemos o quão importante é observar o
uso que está sendo feito das mais variadas tecnologias digitais no decorrer do desenvolvimento infantil
sendo que, a tecnologia digital também pode contribuir para este desenvolvimento, se utilizada de forma
adequada.

METODOLOGIA
Esta pesquisa realizou-se por meio de revisão bibiográfica, a partir de leituras e fichamentos de artigos
científicos e livros que abordam o tema proposto, tendo como resultado a escrita de um artigo científico.

DISCUSSÕES
Já na tenra infância, as crianças estão cada vez mais conectadas com o mundo virtual e utilizando as mais
variadas tecnologias digitais, como tablets, smartphones e games. Isso pode influenciar diretamente no
desenvolvimento infantil, dentro de muitos aspectos, especialmente o psicomotor, uma vez que as crianças
deixam de praticar atividades lúdicas e interações sociais reais e presenciais. Acredita-se, assim, que os
professores devem se aproveitar dessa proximidade do mundo infantil com a tecnologia digital para
desenvolver, positivamente, diversas habilidades e competências, sem inferir negativamente nos demais
processos de desenvolvimento infantil, escolhendo-se a tecnologia apropriada e com equilíbrio no tempo de
uso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Viabiliza-se neste estudo a compreensão de que o uso de tecnologias digitais deve ir além das habilidades
de pesquisas e manuseio operacional, sendo o seu uso primordial, a partir da Educação Infantil, para
desenvolver o pensamento crítico e transformar em conhecimento em aprendizagem permanente, desde
que sem maiores prejuízos ao desenvolvimento psicomotor, emocional ou social das crianças.
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO TRATAMENTO DE PACIENTES ADULTOS EM CUIDADOS
PALIATIVOS
MARIN, Lidiane Beatriz. Discente do curso de Psicologia – UNILAGO.
CARMO, Thamires Monteiro do. Docente do curso de Psicologia – UNILAGO.

RESUMO
Os cuidados paliativos são definidos como o conjunto de práticas de assistência ao paciente que se encontra diante de
uma doença crônica ou avançada, e tem por objetivo a melhora na qualidade de vida destes indivíduos, além da
prevenção e da diminuição do sofrimento. O objetivo do presente estudo consta-se em, através de uma revisão de
literatura não-sistemática, analisar publicações que abordem a atuação do psicólogo no atendimento a adultos em
cuidados paliativos, bem como as intervenções psicológicas utilizadas dentro desta perspectiva. Foi possível observar
que a prática da intervenção psicológica tem como objetivo minimizar o sofrimento do paciente e seus familiares durante
o processo de adoecimento, favorecendo a humanização do cuidado, propiciando a escuta ativa e compreensiva e
desenvolvendo estratégias saudáveis de enfrentamento em relação ao processo de terminalidade e luto.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados paliativos. Intervenção psicológica. Terminalidade. Luto.

INTRODUÇÃO
A presença de uma doença crônica ou avançada pode ocasionar uma mudança na forma como o indivíduo
se percebe, além de gerar sofrimento físico, emocional, espiritual e social. Sendo assim, diante do
diagnóstico de uma doença que ameace a vida, os cuidados paliativos são previstos como essenciais,
desde o início do curso de uma doença que causa sofrimento significativo ao paciente até o momento da
morte, além de estender-se ao período de luto dos cuidadores familiares (SILVA; HORTALE, 2006). Neste
sentido, o presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica de forma não-sistemática a
respeito da atuação do psicólogo no tratamento de pacientes adultos em cuidados paliativos, além de
avaliar as intervenções psicológicas desenvolvidas neste contexto.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica não-sistemática a partir da produção do conhecimento ocorrido nos
últimos 15 anos (2004-2018). As bases de dados utilizadas para busca de referencial teórico foram SciELO
e Google Acadêmico. Os critérios de elegibilidade do material consideraram a disponibilidade do texto na
íntegra e acesso gratuito em língua portuguesa, além de materiais impressos e acervos da biblioteca da
União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), com ênfase na problemática abordada.

DISCUSSÕES
O papel do psicólogo consiste em ajudar o paciente adulto em cuidados paliativos, bem como sua família a
enfrentar questões evidenciadas no processo do adoecimento, além de prestar apoio psicossocial durante o
desenvolvimento da patologia, considerando a intensidade da dor e do sofrimento que ambos apresentam
nessa fase da doença, também auxiliando no processo de luto. Dentre as técnicas comumente utilizadas,
destacam-se a escuta ativa, o acolhimento, a avaliação do paciente e do contexto familiar, a identificação
das necessidades do paciente e da família e o manejo das reações emocionais. Sendo assim, o trabalho do
psicólogo ainda consiste em auxiliar o paciente e seus cuidadores no enfrentamento da doença e manejo de
seus sintomas, além de reestabelecer sua autonomia (HERMES; LAMARCA, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo permitiu evidenciar a importância da assistência psicológica no contexto de
cuidados paliativos, de forma a cumprir um dos princípios básicos desta abordagem, que é oferecer uma
melhora na qualidade de vida no processo do adoecer, sendo o psicólogo o responsável por auxiliar o
indivíduo enfermo a redescobrir possibilidades que lhe permita viver de forma saudável mesmo diante de
um prognóstico comprometido.
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ABORDAGEM FAMILIAR NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
RIBEIRO, Larissa Marques. Discente do curso de Psicologia. UNILAGO
FREITAS, Camila Borge de Freitas. Docente curso de Psicologia. UNILAGO/ FAMERP

RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica a cerca da abordagem familiar e influencia
desta no tratamento de dependentes químicos em serviços de saúde. Foi realizada uma revisão dos artigos publicados
nos últimos 5 anos através do Portal CAPES com os descritores Family approach, drug dependence e treatment. Foram
apresentados 41 resultados. Após leitura dos resumos dos artigos, foram selecionados 6 artigos relativos a proposta. Os
resultados apontam que a presença da utilização de substâncias em um dos membros da família gera o
comprometimento da estrutura familiar e social e quebra desses vínculos, contribuindo para a institucionalização e
isolamento dos usuários. Estimular a comunicação e facilitar a reconciliação desses vínculos contribui diretamente na
recuperação do indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: abordagem familiar, dependência química, tratamento.

INTRODUÇÃO
A dependência química envolve vários fatores, afetando não só o usuário, mas os familiares que convivem
com ele. (ARAGÃO,2009). Nesse contexto, a abordagem com familiares é fundamental, permitindo
entender dados da história familiar e contexto social onde está inserida. Enquanto o tratamento ambulatorial
ou institucionalização abordam os indivíduos apenas no período de desintoxicação, a intervenção familiar se
torna imprescindível no engajamento ao tratamento e prevenção de recaída. (DIEHL, 2011). Considerando
a relevância da temática, presente pesquisa teve como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre
a abordagem e influência da família com usuários de drogas em tratamento em serviços de saúde.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão da bibliografia utilizando o portal periódicos CAPES, no período de 2013 a 2018,
utilizando os descritores: family approach (abordagem familiar) AND drug dependence (dependência a
drogas) AND treatment (tratamento). Para maior refinamento dos resultados em serviços de saúde, foi
utilizado filtro favorecendo artigos que tivessem relação com os tópicos: Public Health, Mental Health
Services, Family, Primary Health Care, Health Care, Drug Use, Mental Health. Foram excluídos artigos que
tratassem de usuários de drogas lícitas; caracterização dos dependentes sem abordagem familiar;
caracterização de serviços, políticas públicas e legislações, resultando em 6 artigos que faziam referência a
influência familiar com dependentes químicos em serviços de saúde

DISCUSSÃO
Os resultados demonstram que a maior parte dos dependentes químicos e suas famílias vivem em
situações de vulnerabilidade social, propiciando assim recaídas, aumento do estigma social, quebra do
vínculo familiar e falta de suporte ao dependente químico, contribuindo com uma prática institucionalizante.
Desse modo, os achados indicam a necessidade de uma rede social mobilizadora de recursos para que
essas famílias possam exercer os cuidados necessários, e compreensão da condição vivenciada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os achados na literatura demonstram a importância da abordagem com familiares de dependentes, uma
vez que elas também adoecem e sofrem, sendo benéfico o estímulo a comunicação entre os membros e
reconhecimento do papel de cada um, considerando a importância do suporte familiar na recuperação e
êxito do tratamento. O número limitado de estudos referente a intervenção especificamente com os
familiares demonstra a importância de pesquisas voltadas ao tema, durante e após o tratamento dos
dependentes químicos.
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A COMPREENSÃO E RELEVÂNCIA DO CONCEITO DO LUTO ENTRE ESTUDANTES DE
PSICOLOGIA
LIMA, Mara Rubia de Paula. Discente do curso de Psicologia – UNILAGO
BELLOTO, Maraysa Palhiari Tralli; COUTINHO, Pedro Junior Rodrigues. Docentes do curso de
Psicologia - UNILAGO

RESUMO
A discussão da temática do luto durante a graduação é um assunto atual e debatido no meio cientifico. O objetivo do
presente estudo foi identificar a compreensão e interesse de alunos de psicologia sobre a temática do luto. Trata-se de
uma pesquisa descritiva realizada com alunos iniciantes e concluintes do curso de psicologia. Foram aplicados
questionários semiestruturados e os dados foram analisados de forma quantitativa e qualitativa. Os resultados indicam
diferenças entre os grupos de alunos entrevistados sobre a concepção do luto, e a maioria considera relevante o tema
do luto para a formação do psicólogo.
PALAVRAS-CHAVE: Luto; Psicologia; Formação em Psicologia.

INTRODUÇÃO
Luto é o sentimento de dor presente após a perda de um ente querido, mas não somente isso, o conceito
corresponde ao processo consequente da ruptura de um vínculo significativo e desta forma se apresenta
em diversas situações de perda, considerando a cultura como fator influenciador de suas manifestações
(FRANCO, 2010). Considera-se importante que a graduação proporcione uma ampliação do tema,
desvinculando o conceito de luto da associação exclusiva a morte. Este trabalho descreveu a compreensão
do conceito entre estudantes de psicologia, comparando o início e término do curso e se os alunos
consideram o tema relevante para a sua formação.

METODOLOGIA
Participaram 78 alunos do curso de psicologia de uma faculdade particular do interior paulista, sendo 47 dos
períodos iniciais e 31 dos períodos finais. Após a aprovação do Comitê de Ética, foram aplicadas entrevistas
semiestruturadas elaboradas pelos pesquisadores. Os dados foram analisados de forma quantitativa e
qualitativa com estatística descritiva e análise de conteúdo.

DISCUSSÕES
O conteúdo das representações sociais que o aluno iniciante leva para a graduação pode influenciar em seu
desempenho acadêmico, assim como suas expectativas e projetos. Este material tende a estar deturpado,
cabe ao processo de aprendizagem esclarecer o equívoco através do acesso ao conteúdo cientifico (SILVA,
2000). A teoria das representações sociais é constituída da ideia de que o sujeito extrai categorias de
pensamento da sociedade, surge então a ciência transferindo estranheza a fenômenos que inicialmente são
familiares (WACHELKE; CAMARGO, 2007). A discussão de assuntos como luto e morte durante a
formação acadêmica contribui não somente para o desenvolvimento profissional do indivíduo, mas também
para o crescimento pessoal. Para Junqueira e Kovàcs (2008) a ausência da temática durante a graduação
resulta na defasagem do aprendizado e pode implicar em dificuldades após a formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a graduação proporciona uma ampliação sobre a compreensão do luto, 55% dos alunos
iniciantes e 23% dos concluintes responderam com associação exclusiva á morte. Respectivamente 45% e
72% o descreveram como consequência de perdas diversas. Entre os dois grupos, 96% considerou
importante incluir a temática na graduação, medida que não deve ser confundida com o acréscimo de
conteúdo, o ideal é proporcionar ao aluno reflexão sobre o tema o envolvendo na construção do saber.
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A COMPULSÃO ALIMENTAR E SEUS FATORES DESENCADEADORES
GEROLIM, Tatiane Theodoro Batista; BONELLI, Tayna da Silva. Discentes do curso de Psicologia
– UNILAGO.
ALVARO, Daniela de Camargo. Docente do curso de Psicologia – UNILAGO.

RESUMO
O consumo de alimento de forma excessiva deve ser uma importante investigação de estudo, diante de uma
perspectiva que o indivíduo possui uma relação emocional e social com o alimento. O artigo irá abordar o tema em
questão de forma que serão analisados os fatores desencadeadores que causam esse descontrole alimentar. O objetivo
desse estudo busca identificar através de revisão da literatura não-sistemática identificar fatores relevantes que
impulsionam a compulsão alimentar, dando ênfase nos aspectos emocional, social e biológico, sobretudo, o tratamento
e prevenção desse transtorno alimentar.
PALAVRAS-CHAVE: Compulsão Alimentar. Transtornos alimentares. Causas emocionais.

INTRODUÇÃO
O indivíduo com compulsão alimentar apresenta conflitos emocionais, que se reflete em sentimentos
negativos de não saber lidar com situações estressoras sem a ajuda da comida, causando ansiedade e
impulsionando a comer cada vez mais de forma descontrolada, sendo assim, é necessário enfatizar que
não é o controle do peso, mas sim o real motivo que está causando o problema do comer compulsivamente.
Usar a comida como forma de conforto não é uma solução eficaz para a resolução de problemas
(SARUBBI, 2003).

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica não sistemática. Descritores utilizados de forma cruzada foram: “transtornos
alimentares, “compulsão alimentar”, tratamento psicológico na compulsão alimentar”, e “causas emocionais
na compulsão alimentar”. Publicações dos últimos 15 anos (2004-2018). Língua portuguesa com ênfase no
objetivo do estudo. Excluíram-se artigos que tinham apenas o resumo disponível on-line.

DISCUSSÕES
Para as pessoas que possuem a o transtorno da compulsão alimentar, a comida possui um significado para
além da simples ingestão, ela passa a ser sua fonte de prazer ou até mesmo compreensão emocional, com
resultados e alívios instantâneos que proporciona um falso sentimento de felicidade. Nesse sentido, temos
como fatores desencadeadores, sentimentos negativos, frustrações, estresse e fatores biológicos. A
compulsão apresenta conflitos que primeiramente devem ser compreendidos para posteriormente obter um
tratamento eficaz (OLIVEIRA; FONSECA, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constata-se, que diante do comer compulsivo é necessário uma intervenção com ênfase nas causas
desencadeadoras considerando todos os fatores envolvidos para intervir diretamente no sentimento e
modificar o comportamento de comer compulsivamente. Deve-se voltar a atenção para os fatores
emocionais que possuem um gatilho na compulsão, mesmo que novos hábitos alimentares façam parte da
rotina do indivíduo, esse não será a demanda principal, mas sim a necessidade de uma atenção redobrada
no problema emocional que está impulsionando a compulsão.
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A CONSTRUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL SOB A ÓTICA DA TERAPIA DO ESQUEMA:
UMA REVISÃO DA LITERATURA
SANTOS, Solange Moreira dos. Discente do curso de Psicologia – UNILAGO.
CARMO, Thamires Monteiro do. Docente do curso de Psicologia – UNILAGO.

RESUMO
A Terapia do Esquema, considerada de terceira onda das terapias cognitivas e comportamentais, é focada nas
vivências primárias do indivíduo, mostrando-se benéfica para a compreensão e tratamento de problemas conjugais. De
fato, observa-se que casais vivenciam diariamente diversas topografias de conflitos, até o extremo da violência
doméstica. Este trabalho propôs realizar uma revisão da literatura de forma não-sistemática para avaliar a influência dos
esquemas iniciais desadaptativos sobre a construção do vínculo conjugal. Os resultados identificaram interferências
mútuas e significativas dos esquemas precoces na relação entre casais, o que possibilitou concluir que as experiências
dos vivenciadas e a construção de vínculos na infância influenciam nos relacionamentos afetivos da vida adulta.
PALAVRAS-CHAVE: Terapia do esquema. Esquemas desadaptativos. Vínculo conjugal. Casais.

INTRODUÇÃO
Em terapias cognitivas e comportamentais, fala-se sobre três ondas teóricas em sua evolução. A “primeira
onda” focava as terapias comportamentais e na “segunda onda” destacaram-se as teorias cognitivistas
argumentativas clássicas. Por fim, a “terceira onda” enfoca modelos mais integrativos e conceituais,
destacando-se a Terapia do Esquema postulada por Jeffrey Young. Esta sendo embasada pela teoria do
apego de John Bowlby. Young et al (2008) ressaltam que essa abordagem é útil para o tratamento de
problemas conjugais, em virtude de sua metodologia. Como objetivo, este trabalho propôs realizar uma
revisão de literatura de forma não-sistemática para avaliar a influência dos esquemas iniciais
desadaptativos sobre a construção do vínculo conjugal.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão da literatura de forma não-sistemática, valendo-se das bases de dados Google
Acadêmico, LILACS, PePSIC e BVS-Psi. Como critérios de elegibilidade do material, consideraram-se
artigos científicos, monografias (teses e dissertações) e publicações impressas, em português, publicados e
veiculados entre o período de 2007 a 2017, que atendiam a problemática abordada.

DISCUSSÕES
De Souza (2017) estudou a influência dos esquemas no vínculo conjugal e explica que a opção pelo
companheiro afetivo sexual e o convívio conjugal tem referências da infância envolvendo pais e/ou
cuidadores, indo em conformidade com Paim (2014) que diz que em casos de violência conjugal considerase os esquemas precoces envolvidos na relação para propor intervenções psicoterápicas eficazes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, por meio desse trabalho constatou-se a veracidade da influência dos esquemas iniciais
desadaptativos na construção do vínculo conjugal, sendo que a maioria dos estudos identificaram
interferências de esquemas remotos presentes no Domínio I – Desconexão e Rejeição, os quais são
formados por falta de inexperiência de vínculos seguros na primeira infância, de modo que na vida adulta
tendem a evitar relações íntimas ou manter relacionamentos autodestrutivos.
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A FAMÍLIA CODEPENDENTE: A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO
PARA A FAMÍLIA DO DEPENDENTE E SUA PARTICIPAÇÃO NO TRATAMENTO DO ADICTO
NUNES, Deborah Cristina; da Silva. Discente do curso Psicologia – UNILAGO.
BELLOTO, Maraysa Palhari Tralli. Docente do curso Psicologia - UNILAGO.

RESUMO
O presente estudo aborda a importância acerca da codependência familiar que consiste na família que tem em seu
convívio o membro adicto, ou seja, que faz uso de substâncias psicoativas, e as problemáticas que envolvem a família e
sofrimentos em relação à dependência química. Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa, com o objetivo de
ressaltar o estudo da codependência e a importância do tratamento para a família do adicto, e a relevância da
participação da mesma no tratamento do adicto. Os estudos apontam que a família do dependente químico que se
encontra em fragilidade e sofrimento psíquico.
PALAVRAS-CHAVE: Dependência química. Codependência. Psicologia. Família

INTRODUÇÃO
O presente trabalho vem ressaltar a importância do estudo da codependência relacionada às problemáticas
das relações familiares no contexto que compõe o dependente químico. O sofrimento psíquico e o desgaste
emocional da família do dependente químico contribuem para que haja um foco maior da psicologia e do
tratamento psicoterapêutico para a família do dependente químico, trazendo assim melhorias em seu
estado psíquico. Este trabalho tem por objetivo enfatizar a importância do tratamento psicoterapêutico
fornecido para família, e a relevância dos benefícios da participação da família no tratamento do adicto.

METODOLOGIA
O presente estudo consta-se de uma revisão bibliográfica narrativa, com o objetivo de ressaltar a
codependência e a importância do tratamento para a família do adicto em fragilidade e sofrimento psíquico.
O período de levantamento bibliográfico ocorreu de julho 2017 a setembro de 2018. Foi realizada a seleção
dos documentos e artigos científicos disponíveis e publicados nas seguintes plataformas Scientific Eletronic
Library Online (Scielo), Google Acadêmico, livros e acervos da Biblioteca da Faculdade União das
Faculdades dos Grandes Lagos - Unilago. Os descritores utilizados para pesquisas foram dependência
química, codependência, família, psicologia e teoria sistêmica materiais disponibilizados na íntegra, em
língua portuguesa, e que se enquadrassem ao objetivo do estudo.
.

DISCUSSÕES
Conforme Balone (2006) e Rocha (2011) na codependência os indivíduos que estão envolvidos com o
paciente adicto passam a condicionarem os seus comportamentos ao estado emocional do mesmo,
construindo em conjunto uma relação adoecida. Existem outras opções terapêuticas que envolvem
tratamentos para adicto e família, sendo eles, grupos de auto-ajuda, coordenados por ex-usuários ou algum
familiar envolvido com a dependência química. Entre eles AAS (Alcoólicos Anônimos) e os NAS (Narcóticos
Anônimos), reconhecidos e existentes nos cinco continentes desde 1935 (PAZ; COLOSSI 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressalta-se a necessidade do atendimento psicológico para o familiar do dependente químico, visto que
este se encontra em fragilidade emocional e adoecimento, por estar envolvido com o dependente químico, o
familiar é afetado diretamente o tornando codependente da problemática. A importância da participação
efetiva dos familiares no tratamento do adicto é de extrema importância, através do aconchego e motivação
reflete em melhorias no tratamento do adicto
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA PARA O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DA CRIANÇA
SALINA, Rafael Bregantin; SOUZA, Viviane Melo Barbosa. Discentes do curso de Psicologia UNILAGO.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo abordar a importância da família para o desenvolvimento saudável da criança,
com destaque para a função primordial dos pais/cuidadores e as possíveis consequências da não execução destas. As
pesquisas demonstraram que a família pode representar um fator de proteção ou de risco para a criança.
PALAVRAS-CHAVE: Família; Desenvolvimento; Infantil; Psicologia

INTRODUÇÃO
A família é o primeiro grupo social ao qual o indivíduo é inserido. As relações estabelecidas podem
contribuir para o desenvolvimento infantil saudável, porém se a dinâmica familiar for considerada
disfuncional, as interações entre crianças, pais e sociedade serão prejudicadas (COLNAGO, 1991). Neste
sentindo, o presente estudo tem por objetivo abordar a importância da família para o desenvolvimento
saudável da criança e a importância de trabalhos como grupos de orientação de pais.

METODOLOGIA
O desenho do estudo deu-se por meio da revisão de bibliografia, de forma não sistemática. O período de
levantamento do material bibliográfico ocorreu entre janeiro de 2017 a julho de 2018, através da seleção de
documentos e artigos científicos indexados e publicados em base de dados em diversas plataformas, bem
como bibliografias impressas.

DISCUSSÕES
Baseado em teorias e autores tanto clássicos como contemporâneos, mesmo com divergências, se
correspondem no que diz respeito a importância da família para o desenvolvimento da criança. Winnicott
aponta para importância dos cuidados maternos nos primórdios do desenvolvimento infantil, já Bowlby
evidencia a relevância do estabelecimento de vínculos saudáveis, dos quais refletirão nos relacionamentos
futuros do indivíduo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise, interpretação e integração dos dados coletados a respeito da importância da família
para o desenvolvimento saudável infantil, torna-se fundamental abordar a importância dos possíveis
trabalhos do profissional da psicologia enquanto contribuição, como os grupos de orientação de pais.
.
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RESUMO
Este trabalho tem a finalidade de analisar a importância e impactos do afeto materno no desenvolvimento infantil, onde
foram trabalhadas as questões da construção do afeto e suas especificidades, as fases do desenvolvimento infantil de
Sigmund Freud e a correlação com o complexo de Édipo, a teoria winnicottiana da mãe suficientemente boa, as funções
materna e paterna e o indivíduo como agente transformador e resiliente. É a respeito desse indivíduo que este trabalho
visa preconizar, analisando o diálogo entre as primitivas experiências do bebê e seu desenvolvimento afetivo e cognitivo
à luz da Psicanálise.
PALAVRAS-CHAVE: Mãe suficientemente boa. Ambiente facilitador. Desenvolvimento infantil. Psicanálise.

INTRODUÇÃO
Desde suas primícias, a Psicanálise vem contribuindo com o estudo sobre vínculo materno afetivo
suficientemente bom, através do conceito de Winnicott (1986); os processos primários de projeção e
introjeção, ligados ao seio bom e mal da mãe, segundo teoria de Klein (1952), e com diversos estudos
sobre mãe-bebê. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo analisar o desenvolvimento infantil em suas
particularidades, relacionando o afeto materno no processo de crescimento da criança, tendo como base na
construção as teorias psicanalíticas.

METODOLOGIA
O presente estudo refere-se a uma revisão bibliográfica não sistemática. O período de levantamento do
material bibliográfico ocorreu de fevereiro de 2018 a julho de 2018, sendo utilizada a base de dados na
plataforma da Scientific Eletronic Livrary Online (scielo), Google Acadêmico e acervos da Biblioteca da
Faculdade união dos Grandes Lagos – UNILAGO. Os descritores utilizados foram “maternidade”.
“desenvolvimento”, “criança”, “família”, “psicanálise” e “psicologia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para Winnicott (1986), a concepção de mãe suficientemente boa é aquela que irá desempenhar o seu papel
de se identificar com o seu bebê de modo a tornarem-se um só, atendendo as suas necessidades. A
criança gera a capacidade afetiva de transformar as emoções em elementos simbólicos, que se dá através
do continente (mãe), ocorrendo a integração e a ligação entre outros elementos (BION, 1952).Segundo
Freud (1958), a personalidade do indivíduo forma-se através dos conflitos inconscientes da infância e as
exigências da sociedade, o que destaca a importância de um desenvolvimento saudável nas fases criadas
pelo autor, por isso destaca-se a necessidade da afetividade e dos vínculos bem estruturados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A afetividade e os vínculos criados na relação estrutural mãe-bebê são pontos de destaque na análise de
funcionalidade do contexto de efetividade da estrutura de desenvolvimento da criança, sendo que falhas no
afeto materno podem gerar consequências negativas no desenvolvimento infantil e na subjetividade da
criança que se constrói como sujeito a partir do olhar da mãe.
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A INFLUÊNCIA DOS JOGOS VIRTUAIS NA CONSTRUÇÃO DA MORAL DO ADOLESCENTE
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TEIXEIRA, Patrícia dos Santos. Docente do curso de Psicologia - UNILAGO.

RESUMO
Neste artigo mostraremos alguns tópicos relacionados ao processo de construção da moral e a influência dos jogos
eletrônicos no convívio social do adolescente. Dando ênfase, nos jogos eletrônicos devida a sua inserção ainda recente
na infância e aos meios de comunicação empregados para inventar possibilidades de interpretação de papéis e
organização de mundos virtuais nos quais comportamentos são permitidos e vivenciados pelos jogadores. O objetivo do
presente artigo científico é investigar o processo de construção da moral e a interferência desses jogos virtuais no dia a
dia do adolescente. Considerando a dinâmica dos jogos virtuais e suas implicações na construção da moral do
adolescente, faz-se importante avaliar estudos que retratam tal realidade. Para que seja possível sintetizar o que foi
encontrado, para assim, formular novas reflexões sobre o tema em questão.
.
PALAVRAS-CHAVE: Construção. Moral. Jogos eletrônicos. Adolescente.

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente artigo científico é investigar o processo de construção da moral e a interferência dos
jogos virtuais no dia a dia do adolescente. Considerando a dinâmica dos jogos virtuais e suas implicações
na construção da moral do adolescente, faz-se importante avaliar estudos que retratam tal realidade.
Tendo em vista que meios de comunicação apresentam inúmeros modelos de comportamento e
possibilitam muitos modos de viver. Dentre esses meios, evidenciamos os jogos eletrônicos pelo amplo
potencial difundido pela mídia e utilizado para criar alternativas de representação de papéis e organização
de mundos virtuais nos quais comportamentos são vivenciados pelos jogadores.

METODOLOGIA
Foi realizada revisão bibliográfica não sistemática, no período de 2003 a 2018, os descritores utilizados
foram: “jogos virtuais”, “construção da moral”, “adolescente” e “psicologia”, que atendessem os objetivos do
presente estudo.

DISCUSSÕES
Piaget (1994), em sua obra “O juízo moral na criança”, nos mostra que através dos jogos infantis, ocorre o
desenvolvimento da moralidade na criança determinando o desenvolvimento psicológico a respeito da
moral. Existem efeitos ocasionados pelos jogos virtuais que podem ser reconhecidos em traços que
refletem no mundo real, como comportamentos agressivos, descritos com insultos, gritos, golpes e
empregados com armas entre outros (MACHADO, 2010). Diante da agressividade emocional pode se
apontar a hostilidade, sentimento de vingança e ansiedade, a empatia reflete no modo em que o jogador se
sensibiliza ou se identifica com as vítimas (NAPOLI, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista que existe a influência dos jogos eletrônicos em crianças e adolescentes, houve uma
grande dificuldade para encontrar material disponível relacionado ao tema em questão. Portanto, os jogos
virtuais deverão ser assunto de novas pesquisas. Essa pesquisa mostrou que os jogos virtuais violentos
fazem parte da vida de crianças e adolescentes nos dias de hoje, e pode influenciar seu comportamento em
áreas social e afetiva.
.
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RESUMO
O aumento dos índices de obesidade em pacientes que se submetem a cirurgias bariátricas no Brasil, traz consigo o
questionamento a respeito da visão corporal, e de como os indivíduos projetam no mundo interior e exterior a visão de
si, e como a mesma, interfere em sua projeção e vivência de sexualidade. É importante ressaltar, que sexualidade não
inclui apenas a prática sexual, mas sim todo um envolvimento generalizado de relação entre indivíduos, seus corpos e o
ambiente. Desta forma busca-se salientar através de pesquisa, com indivíduos, que passaram por processo de cirurgia
bariátrica no período de 18 meses, as alterações ocorridas após o processo, e como o mesmo identifica e vivência
atualmente sua sexualidade.
PALAVRAS-CHAVE: CIRURGIA BARIÁTRICA, OBESIDADE, SEXUALIDADE.

INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos os padrões de beleza foram se tornando cada vez mais influentes na vida do indivíduo,
criando um parâmetro para seus aspectos psicológicos, fisiológicos e sociais. Tais parâmetros delimitam o
sujeito mediante a sua relação com o ambiente, diante da visão distorcida da sua imagem corporal; esta
ideia, também possibilita ao ser uma prática de contenção.
O aumento dos índices de pacientes que se submetem a cirurgias bariátricas no Brasil, traz consigo o
questionamento a respeito da visão corporal, e de como os indivíduos projetam no mundo interior e exterior
a visão de si, e como a mesma, interfere em sua projeção e vivência de sexualidade.
É importante ressaltar, que sexualidade não inclui apenas a prática sexual, mas sim todo um envolvimento
generalizado de relação entre indivíduos, seus corpos e o ambiente. Podendo neste caso, associar a
vivência de sexualidade também a expressões afetivas.
Desta forma busca-se avaliar a autoestima e a expressão da sexualidade através de pesquisa, e
compreender os sentidos e significados que homens e mulheres submetidos à cirurgia Bariátrica atribuem à
sua sexualidade.

METODOLOGIA
Os dados serão coletados individualmente pelas próprias pesquisadoras, junto aos colaboradores que
forem escolhidos de acordo com os critérios de inclusão, homens e mulheres entre 20 e 55 anos, que
tenham realizado a cirurgia bariátrica. Serão utilizados termo de consentimento livre e pós-esclarecido,
protocolo contendo dados de identificação, questionário de imagem corporal (Body Shape Questionnaire –
BSQ), entrevista compreensiva.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para Almeida; Zanatta; Rezende (2012) a imagem corporal e a expressão dá sexualidade trata-se de um
conjunto de percepções, pensamentos e sentimentos de um indivíduo sobre o seu próprio corpo, que pode
influenciar na forma como percebemos o ambiente a nossa volta e as nossas relações. Com relação a
sexualidade, podemos defini-la como algo bem mais abrangente que o “ato sexual”, que vem caracterizar a
forma como essa individualidade é transmitida durante as relações sociais, de afeto e com outros
indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que se comprove perdas significativas na expressão da sexualidade em pessoas que passaram
por período de sobrepeso e distorção da imagem corporal, para que se possa oferecer subsídios quanto a
vivência dessa sexualidade, proporcionando qualidade de vida.
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COMPREENSÃO PSICANALÍTICA ACERCA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER

AMBALDI, Stephanie Patrícia. Discente do curso de Psicologia – UNILAGO
COUTINHO, Pedro Junior Rodrigues. Docente do curso de Psicologia – UNILAGO
RESUMO
A violência doméstica retrata uma dinâmica viciosa de privação e traumas. O objetivo do presente estudo foi
compreender o fenômeno da violência doméstica contra a mulher numa visão psicanalítica. Estudo de revisão de
literatura, qualitativo.
PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica. teoria psicanalítica. gênero. consequências psicológicas

INTRODUÇÃO
A violência doméstica contra a mulher recebe esta denominação por ocorrer dentro do lar, e o agressor ser,
geralmente, alguém que já manteve, ou ainda mantém, uma relação íntima com a vítima. É caracterizada de
diversas formas (violência física, psicológica e outras), que traz danos significativos à estrutura emocional
da mulher, provocando efeitos catastróficos em sua subjetividade. Trata-se de um problema de saúde
pública e social (LIMA; WERLANG, 2011). O objetivo do presente estudo foi compreender o fenômeno da
violência doméstica contra a mulher numa visão psicanalítica.

METODOLOGIA
Estudo psicanalítico, qualitativo. Foi realizada uma discussão objetiva a partir de textos publicados em
revistas científicas nacionais, e textos psicanalistas que são referência no tema investigado. O critério
adotado para a busca da literatura foi sob a temática, artigos e livros que abordassem o fenômeno da
violência doméstica a partir do referencial teórico da Psicanálise. Para a busca de artigos utilizou-se as
bases de dados do SCIELO e LILACS, a partir dos seguintes descritores: psicanalise e violência doméstica.
Não houve uma sistematização quanto à ordem cronológica dos trabalhos estudados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para Freud a perda do amor nos primórdios da existência deixa um dano permanente ao sentimento de si,
estabelecendo marcas na forma de uma cicatriz narcísica, constituindo uma contribuição ao
estabelecimento do sentimento de inferioridade. Uma relação amorosa se instala a partir da ligação de dois
psiquismos e parte da vulnerabilidade das mulheres pode estar relacionada com o seu histórico pessoal. É
no campo do amor que a violência se manifesta de forma mais cruel e terrível. Uma relação de amor pode
esconder uma relação de ódio. O ódio pode ser interpretado como amor. No desamparo de seu ser,
encontra na violência uma expressão avessa daquilo que deseja de um homem, sendo uma mediação fálica
que lhe traga alguma significação como sujeito feminino, que lhe diga o que é ser mulher. A psicanálise nos
dá respaldo para falarmos que os sujeitos fazem “escolhas forçadas” e assumem posições subjetivas que
se referem a um modo, sempre precário e singular, de fazer frente ao desejo pulsional. Entende-se como
sendo uma relação entre parceiros-sintoma, que mostra uma repetição que permiti se fazer reconhecer pelo
Outro, fazer laço social por meio dos sintomas de sofrer a violência e ser violenta com o outro (LAMANNOADAMO, 1999; MIRANDA; RAMOS, 2014;

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fenômeno da violência doméstica é resultante de um processo dinâmico subjetivo, marcado por
processos psicossociais e conceitos psicanalíticos de compulsão à repetição, pulsão de morte, feminismo,
masoquismo, e narcisismo. A subjetividade dos sujeitos que protagonizam cenas de violência nas relações
amorosas é fruto de uma construção social e histórica e um reflexo de sua vida inconsciente. A constituição
da subjetividade marcada pelas vivências dos primeiros anos de vida determinará, até certo grau, os
relacionamentos futuros, incluindo as escolhas amorosas e os caminhos da escolha desta mulher rumo à
feminilidade e seus desdobramentos, sendo a violência uma dessas possíveis formas de vivencia-la.
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RESUMO
As relações entre a literatura e a psicanálise são manifestadas na obra de Freud e se mantiveram presentes em toda
formação da teoria psicanalítica. Freud, como um admirador da arte, reconhecia na fala de seus pacientes os grandes
dramas humanos ilustrados em obras literárias. Esse trabalho se constituiu de um estudo psicanalítico, qualitativo, que
teve como principal objetivo compreender a relação entre a psicanálise e a literatura.
PALAVRAS-CHAVE: literatura; psicanálise; sublimação

INTRODUÇÃO
A literatura é uma expressão artística que tem como base a palavra. A relação entre a psicanálise e a
literatura é evidenciada nos textos escritos por Freud e na prática clínica. Considera-se o uso da palavra
como um recurso terapêutico. Na psicanálise a palavra é falada e na literatura é escrita, a fala de um
paciente, assim como um texto literário, demanda interpretações e aproxima esses dois campos de saberes
(CHAVES, 2016). O objetivo desse estudo foi verificar a relação entre a psicanálise e a literatura.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo psicanalítico, qualitativo. Foi realizada uma discussão objetiva a partir de textos
publicados em revistas científicas nacionais e textos de psicanálise que são referência no tema investigado.
Para a busca de artigos, utilizou-se as bases de dados do SCIELO, LILACS e PEPSIC a partir dos
seguintes descritores: literatura, psicanálise, Freud. Não houve uma sistematização quanto à ordem
cronológica dos trabalhos estudados.

DISCUSSÕES
A influência da literatura na teoria psicanalítica é evidenciada na criação da psicanálise, no modelo da
prática clínica e no campo de investigação. Desde os primeiros escritos, Freud sempre buscou inspiração
nas artes, as quais, mais tarde, lhe serviram de base para a elaboração de sua teoria (ROUDINESCO,
2016). Essa interlocução de Freud com a literatura se desenvolveu de três formas, na interpretação de
obras de artes específicas, na busca da compreensão do processo de criação artística e na exemplificação
de algo de sua teoria (CAMPOS, 2013). A exploração do inconsciente se dá por intermédio de análise, a
qual se configura como um cenário literário constituído, levando em consideração palavras, ações, sonhos e
fantasias de um indivíduo. A sessão psicanalítica é uma ficção, pois, no setting terapêutico, o paciente
acredita no desejo do seu analista, que age por meio da técnica de associação livre e pela relação
transferencial. Dessa forma, o paciente vive a ilusão de ser amado e de ser aceito (MENDES; PRÓCHNO,
2006). Ao entrar em contato com alguma forma de manifestação literária, o leitor atento buscará nas
entrelinhas das palavras escritas aquelas que não foram ditas, assemelhando-se à atuação do analista, que
seleciona os significados nas histórias que lhe são contadas assimilando o que não está no enunciado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte e a literatura constituem um dos pilares da formação psicanalítica e têm sido material para produções
teóricas, estabelecendo-se como um profícuo campo de pesquisa. Por fim, fica clara a importância de o
profissional psicanalista compreender as criações artísticas, uma vez que a literatura possibilita extrair
preciosos aspectos que auxiliam na interpretação da psique humana e no método psicanalítico.
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CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE EM
ATENDIMENTO LÚDICO
PAIVA , Ingrid Souza; RIBEIRO, Simone da Costa. Discente do curso de Psicologia - UNILAGO
RUIZ, Maria Claudia. Docente do curso de Psicologia - UNILAGO

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo de realizar uma revisão de literatura não sistemática onde foram encontradas
publicações que ressaltam a importância do lúdico no desenvolvimento da criança com Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade. A ludicidade torna-se grande aliada no trabalho com a criança, uma vez que, através do brincar, facilita
e adequa a conduta e a criança compreender sua condição e aprimorar suas habilidades na área social e acadêmica.
PALAVRAS - CHAVES: Ludoterapia. Crianças. Desenvolvimento. Comportamento.

INTRODUÇÃO
O TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico, habitualmente reconhecido na infância, caracterizado por um
padrão persistente de desatenção e/ ou hiperatividade/ impulsividade intenso e frequente o bastante para
causar comprometimento funcional em áreas importantes da vida do individuo. Estudos têm demonstrado
que crianças com esse transtorno apresentam um risco aumentado de desenvolverem outras doenças
psiquiátricas na infância, adolescência e idade adulta (ROHDE , 2000). O objetivo em realizar é a atuação
do psicólogo e a eficácia do tratamento lúdico em atendimento infantil.

METODOLOGIA
O presente estudo tem como método a revisão bibliográfica, sendo uma revisão de literatura não
sistemáticas nos últimos 10 anos (2009 -1018). Os métodos de pesquisas foi realizado com pesquisas
bibliográficas, seleção de artigos científicos indexados e publicados em base de dados do como Google
acadêmico, plataformas da Lilacs, Scielo,, livros e acervos da biblioteca da União das Faculdades dos
Grandes Lagos- UNILAGO, com ênfase na problemática abordada.

DISCUSSÕES
As possíveis causas do transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), resulta da interação de
vários fatores ambientais e genéticos que atuam na manifestação de seus diversos quadros clínicos, alguns
eventos pré ou perinatais como, por exemplo, o baixo peso ao nascer, a exposição ao álcool ou cigarros
durante a gestação, aumentam o risco para o desenvolvimento do TDAH. Os sintomas devem estar
presentes em mais de um contexto e continuar persistente por mais de seis meses. O papel do psicólogo
em atendimento lúdico, é uma ferramenta importante na mediação do conhecimento, como jogos para o
desenvolvimento da criança, bem como desenvolvimento da percepção, imaginação, autonomia, resolução
de problemas, raciocínio, organização, habilidades sociais e afetividade (KRAMER; 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização desse artigo permitiu compreender que o lúdico então, poderá contribuir para um conjunto de
melhorias como, na vida acadêmica; na adaptação social; nas relações sociais; na dinâmica familiar; o
reconhecimento de potencialidades próprias; na relação interpessoal e no emocional da criança avaliando
em atendimento lúdico crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
RODRIGUES, Djennifer; MOURA, Meiriane. Discentes do curso de Psicologia – UNILAGO.
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RESUMO
Este artigo objetivou demonstrar através da literatura, a relação entre o desenvolvimento infantil e os prejuízos
causados pela violência no contexto familiar. Viu- se a necessidade do presente estudo, diante do número alarmante de
casos de violência intrafamiliar.
PALAVRAS-CHAVE: violência doméstica – desenvolvimento infantil – família

INTRODUÇÃO
O conceito de família vem passando por diversas modificações. A família é o primeiro grupo que o sujeito
tem contato, para o desenvolvimento humano a instituição familiar tem um valor fundamental, pois através
desta que as normas sociais, valores, costumes são aprendidos. Estudos mostram que o ambiente
doméstico tem sido o cenário predominante de expressão da violência contras as crianças, trazendo assim
muitos malefícios ao seu desenvolvimento. Segundo Nunes, Sarti e Ohara (2008), a criança sujeita á
violência intencional e repetida, pode desenvolver muitos comportamentos disfuncionais. Para zavaschi
(2009) traumas decorrentes de violência física e psicológica, abandono, abuso sexual, exploração e varias
situações de conflito familiar podem gerar tanto os transtornos do desenvolvimento quantos outras varias
patologias graves. O tema deste trabalho foi escolhido devido o numero de casos de violência contra
crianças tornaram-se um problema de saúde publica no Brasil. Os objetivos desse estudo são favorecer o
enfrentamento da violência contra crianças, e pesquisar na literatura os impacto que a violência domestica
causa no desenvolvimento da criança, favorecer orientação as famílias para evitar ou impedir que a
violência ocorra novamente.

METODOLOGIA
O estudo foi embasado em bases de dados como Scielo, Google Acadêmico, e outros. Foram analisados
artigos com base em Piaget e Vygotsky. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica não
sistematizada de artigos e livros que analisam a família, o desenvolvimento infantil, violência domestica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A família trata-se de um sistema de organização complexo, onde crenças, valores e práticas estão
diretamente ligados às mudanças sociais. Sendo assim, todos os membros podem ser afetados por
mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas, o que obriga a sociedade a se reorganizar para garantir
uma nova ordem. Segundo Bezerra (2018) O desenvolvimento Infantil é parte fundamental do
desenvolvimento humano, destacando-se que, nos primeiros anos, é moldada a arquitetura cerebral, a partir
da interação entre herança genética e influências do meio em que a criança vive. A violência vem sendo
questão de grande preocupação nos últimos tempos, devido a sua manifestação e invasão nos mais
diversos contextos e formas. Esse fenômeno pode ser caracterizado como um grave problema de saúde
pública mundial, configurando-se por diversas causas e fatores que atingindo todos os níveis socioculturais
e econômicos da sociedade. As experiências vivenciadas na infância são marcas devastadoras para a
formação do individuo. Entende-se como violência contra a criança, qualquer omissão ou ação, que causam
danos, transtornos do desenvolvimento e lesões. Grande parte dos casos de violência doméstica contra a
criança ocorre no ambiente em que ela convive

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a evolução do trabalho foi possível detectar segundo pesquisas realizadas que existe influencia
significativa no desenvolvimento afetivo da criança, porém o trabalho encontra-se em desenvolvimento e
está em estudo as formas de se favorecer o enfrentamento da situação de violência.
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ESTRESSE E QUALIDADE DE VIDA EM PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS EQUIPES DE
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA/SP
VIEIRA, Adriana Neves. Discente do curso de Psicologia – UNILAGO
CARRASCO, Katia Giugioli. Docente do curso de Psicologia - UNILAGO

RESUMO
Neste estudo, objetivou-se verificar o nível de estresse e qualidade de vida dos profissionais de saúde que prestam
assistência em uma cidade no interior do estado de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo,
descritivo, sendo que a população foi composta de 24 profissionais de ambos os sexos e de diversas áreas de atuação,
como: motorista, técnico de enfermagem, radiologia, odontologia, fonoaudióloga, técnico de farmácia, auxiliar de
odontologia, recepção, administrativo, psicologia, assistente social. Aplicou-se o Questionário Sociodemográfico, a
Escala de Qualidade de vida WHOQOL-Bref, e o Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL).
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia da saúde. Qualidade de Vida. Estresse e profissão da saúde.

INTRODUÇÃO
O estresse é um termo comum nos dias atuais e no cotidiano das profissionais da área da saúde. A
interação do homem com o trabalho e a conseqüência associação entre suas ações e suas condições de
trabalho geram impactos na saúde (TRINDADE , 2010). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
a qualidade de vida é definida como “a percepção do individuo de sua posição na vida no contexto da
cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações” (WHOQOL Group, conforme citado por Fleck & cols., 2000). O objetivo da pesquisa foi
avaliar o estresse e qualidade de vida em profissionais da saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter quantitativo, descritivo, sendo que fizeram parte da
pesquisa 24 profissionais de ambos os sexos e de diversas áreas de atuação da saúde de uma cidade, no
interior do estado de SP, como: motorista, técnico de enfermagem, radiologia, odontologia, fonoaudióloga,
técnico de farmácia, auxiliar de odontologia, recepção, administrativo, psicologia, assistente social, após a
aprovação do Comitê de Ética e o consentimento dos participantes. Os instrumentos de coleta de dados
foram: Questionário para coleta de dados sociodemográficos, Escala de Qualidade de Vida WHOQOL-Bref,
Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp – ISSL.

DISCUSSÕES
A amostra estudada foi constituída de 24 (vinte e quatro) pessoas, (vinte e uma) mulheres (87%), e 03 (três)
homens (12,5%), 12 (doze) (50%) casados, 03 (três) (12,5%) em união estável, 09 (nove) (37,5%) solteiros,
autores como Lopes e Leal (2005), apontam que noções de família e saúde são atributos de ação feminina.
Quanto à idade, observou-se que 20,8% tinham entre 20 e 30 anos, 50% tinham entre 31 e 40 anos e
29,2% mais de 41 anos. Os resultados indicaram que dentre os estressados houve uma maior incidência de
manifestação de sintomas psicológicos (50%), seguindo-se dos físicos (50%) e dos demais
simultaneamente (0%). Esta fase caracteriza-se pelo cansaço físico, problemas de atenção e memória,
insônia, hipersensibilidade e maior suscetibilidade a doença infecciosa ou de caráter genético, além do
comprometimento da produtividade devido aos sintomas que aparecem .

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados encontrados neste estudo, no que se refere aos aspectos pessoais e profissionais,
observaram-se que a maioria da amostra era do sexo feminino, com faixa etária entre os 20 a 41 anos de
idade, dominantemente tendo cursado o ensino superior, estando de acordo com os resultados encontrados
em outras pesquisas do mesmo âmbito. Tendo em vista esses resultados, pode-se expor que tais aspectos
podem estar colaborando no estresse considerado pelos entrevistados, procedente de sobrecarga de
trabalho, uma vez que esse foi o fator de estresse mais apontado pelos profissionais.
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LEITURA PSICANALÍTICA DO FILME HER – A RELAÇÃO IDEALIZADA
DE THEODORE
BENASSI, Reginaldo Marras. Discente do curso de psicologia – UNILAGO
COUTINHO, Pedro Junior Rodrigues. Docente do curso de Psicologia – UNILAGO
RESUMO
O objetivo do presente estudo é realizar uma compreensão sobre a relação amorosa idealizada, a partir da análise do
personagem Theodore da obra cinematográfica Her. Estudo de teoria psicanalítica, qualitativo, de revisão de
literatura, utilizou-se da técnica textual e iconográfica de análise cinematográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise. cinema. narcisismo. melancolia.

INTRODUÇÃO
O filme HER retrata a trama acerca do relacionamento de Theodore e Samantha que é um sistema
operacional inteligente configurado de acordo com os seus gostos e interesses por meio de uma
programação interativa e adaptativa. Theodore cria um sistema operacional, e se apaixona por sua criação,
que representa a figura de uma mulher idealizada. A relação amorosa é por vezes comparada a uma arena
na qual o mundo interno de cada um é reencenado, onde necessidades e ansiedades se expressam na
expectativa de respostas e soluções (Levy & Gomes, 2010). O objetivo do presente estudo foi compreender
a relação amorosa idealizada, a partir da análise do personagem Theodore da obra cinematográfica Her.

METODOLOGIA
Estudo psicanalítico, qualitativo, de revisão literária. Realizado em duas etapas: 1) Análise do filme HER,
utilizou-se da técnica textual e iconográfica de análise cinematográfica; 2) Realizou-se uma discussão
objetiva a partir de textos publicados em revistas científicas nacionais, e textos psicanalistas que são
referência no tema investigado. O critério adotado para a busca da literatura foi sob a temática de relação
amorosa a partir do referencial teórico da Psicanálise. Para a busca de artigos utilizou-se as bases de
dados do SCIELO, LILACS E PEPSIC, a partir dos seguintes descritores: psicanálise, amor, narcisismo,
subjetividade, relação amorosa. Não houve uma sistematização quanto à ordem cronológica dos trabalhos
estudados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para a Psicanálise o amor é sentimento e ação de investimento de energia psíquica (libido) sobre um
objeto. A ligação da libido com o objeto participa de (pelo menos) dois processos essenciais no psiquismo: a
satisfação parcial do desejo (por exemplo, no prazer erótico do encontro sexual) e o contínuo trabalho
psíquico de lapidação do eu na relação com o outro. O amor é fonte de prazer e alicerce da construção
permanente da identidade, o fracasso sobre essas duas condições básicas pesa para o bem estar psíquico.
Freud afirma que toda escolha apaixonada de objeto de amor revela uma captura narcísica inconsciente,
vejo no outro o que eu sou, o que eu fui, o que eu gostaria de ser ou o que eu gostaria de possuir
(FREUD,1914). O narcisismo é uma fase normal do desenvolvimento psíquico, fundamental para a
constituição do eu e do lugar do outro em nossas vidas (RIOS, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação idealizada de Theodore demonstra uma personalidade narcísica em que ele projetou no objeto de
sua paixão o ego ideal, constata-se que o mesmo se encontra em uma posição melancólica, motivado pelo
término do seu relacionamento anterior. Verifica-se um retorno do eu em si mesmo, caracterizando um
modo de subjetividade na qual não há legítimo valor e interesse pelo outro, característico do narcisismo
onipotente infantil. A perda do objeto amado assemelha-se à perda de partes de si, impedindo a superação
da dor. A experiência do encontro amoroso, desejado e sonhado, depende de uma subjetividade construída
nas bases de um eu que passou pela fase do narcisismo primário. Na falta de referências culturais que
legitimem a experiência com o outro, enquanto diferente e desejável, o eu tem a si mesmo como objeto de
amor e de sustentação da sua identidade.
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O COMPORTAMENTO CRIMINOSO PARA A PSICANÁLISE
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RESUMO
Os crimes sempre fizeram parte da sociedade e a psicanálise busca a compreensão do comportamento humano,
incluindo o comportamento desviante. O presente estudo teve como objetivo verificar a constituição psíquica do
sujeito que comete o comportamento criminoso na visão psicanalítica. Estudo de teoria psicanalítica, qualitativo, de
revisão de literatura.
PALAVRAS-CHAVE: psicanálise; crime; criminologia

INTRODUÇÃO
Os crimes são eventos naturais do ser humano e são ocasionados em um momento de crise do sujeito,
(CHALUB, 2012). A psicanálise compreende o comportamento criminoso como um alívio de tensão em
relação à repressão psíquica e não como uma causa de natureza pré-determinado do ser. O objetivo do
presente estudo foi investigar a constituição psíquica do sujeito que comete o comportamento criminoso na
visão psicanalítica.

METODOLOGIA
Estudo psicanalítico, qualitativo. Foi realizada uma discussão objetiva a partir de textos publicados em
revistas científicas nacionais, e textos psicanalistas que são referência no tema investigado. O critério
adotado para a busca da literatura foi sob a temática, artigos e livros que abordassem o fenômeno do crime
a partir do referencial teórico da Psicanálise. Para a busca de artigos utilizou-se as bases de dados do
SCIELO, LILACS E PEPSIC, a partir dos seguintes descritores: psicanalise, crime, criminologia. Não houve
uma sistematização quanto à ordem cronológica dos trabalhos estudados.

DISCUSSÃO
Durante as mais variadas experiências da vida e na infância que se modela a personalidade do indivíduo,
são nessas fases que o equilíbrio ou o desequilíbrio são definidos, sendo, uma ação que vai de acordo com
as experiências do sujeito (BLEGER, 1989). Freud ressalta o valor da infância, onde essas vivências
acompanham o indivíduo, podendo determinar o seu comportamento na sociedade na fase adulta. A
organização psíquica de um sujeito é decorrente do caminho Edipiano, baseado na relação que o sujeito
mantém com a função fálica. É a metáfora paterna que estrutura o sujeito, pois possibilita o recalque original
e o processo de simbolização da Lei, como descrito por Freud por meio do mito em Totem e Tabu. Para
Freud o ato criminoso está em cada um de nós, é indispensável que a conduta edipiana, canalize o
criminoso de cada um. (ALMEIDA, 2008). O criminoso não controla as pulsões de prazer. A causa pode ser
consciente, porém sempre a razões inconscientes vindas do desejo incestuoso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na investigação realizada foram encontrados resultados que situa o fenômeno do crime na
literatura psicanalítica discorrendo sobre estrutura psíquica perversa, psicopatia e o crime relacionado a
problemas sociais. Para qualquer identificação é necessário entender e conhecer mais sobre o surgimento
do crime e a história pessoal do criminoso. Os indivíduos normais, e os psicóticos podem cometer crimes
num processo de psicose partida, desse modo vemos o comportamento criminoso uma tentativa de cura.
Freud disse que alguns crimes são suicídios disfarçados.
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REFLEXÕES SOBRE ADOÇÃO DE ADOLESCENTES À LUZ DA TEORIA PSICANALÍTICA
SANTOS, Maria Gabrielli de Oliveira Antonio dos; PIROLA, Maria Lucia; Oliveira. Discentes do
curso de Psicologia – UNILAGO.
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RESUMO
A decisão de adotar deve ser acompanhada de uma grande carga de amor, responsabilidade e compreensão, pois o
processo pode ser longo e complicado, segundo Andrade et al (2016). As pessoas que pretendem adotar, estejam em
relações hetero ou homoafetivas, devem receber acompanhamento de profissionais como psicólogos e assistentes
sociais, dentre outros. De modo específico, este trabalho se propõe a realizar uma revisão sistemática de literatura
visando refletir sobre a adoção de adolescentes com base em produções de teóricos da abordagem psicanalítica.
PALAVRAS-CHAVE: Adoção, Adolescentes, Psicologia, Psicanálise.

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura embasada na teoria psicanalítica, e que aborde
a temática da adoção de adolescentes, focando o modo como os adotantes lidam com a desproteção dos
adolescentes, e como isso influencia a estrutura do vínculo da nova família. É sabido que, no processo de
adoção, as famílias preferem crianças de 0 a 5 anos de idade, porém, a maior parte das crianças aptas para
a adoção possuem idade maior do que a deste intervalo, como os adolescentes. Assim, estes permanecem
um grande período em instituições aguardando o processo de adoção, o que pode influenciar no futuro
vínculo a ser estabelecido com a nova família.

METODOLOGIA
O presente estudo tem como método a revisão bibliográfica não sistemática. O período de levantamento do
material ocorreu no período de março a agosto de 2018, por meio da seleção de artigos científicos
indexados e publicados em base de dados do Google Acadêmico, na plataforma da Library Online (Scielo),
livros e acervos da biblioteca da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO. Os descritores
utilizados de forma cruzada são: “Adoção”, “Adolescentes”, “Desproteção”, “Psicologia”, “Psicanálise”,
disponibilizados na íntegra, em língua portuguesa, e que atendesse ao objetivo do estudo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Estatuto da Criança e do Adolescente, embora contemple a adoção de crianças e adolescentes, ainda
não acolhe o total destes que se encontram em instituições de acolhimento. Isso ocorre devido alguns
motivos como: o perfil muito específico da criança desejada pelas famílias e o processo jurídico demorado,
segundo Uriartt (2014). De acordo com Ebrahim (2001), os adotantes tardios em sua maioria compõem-se
por casais com filhos que já vivenciaram a experiência de criar uma criança, não tendo mais a necessidade
ou disponibilidade de adotar um bebê. Também solteiros, divorciados e viúvos que não têm tempo e
condições de cuidar de um recém-nascido, mas querem construir uma família, além de casais homoafetivos
são um público disposto a adoção de adolescentes. Destaca-se neste estudo a importância do
acompanhamento psicológico destes adotantes para que compreendam as dificuldades que afetam os
adolescentes ao longo do processo de adoção e que permeiam a vinculação familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se a importância da realização de reflexões sobre a adoção de adolescentes, levando-se em
consideração os impasses que estes sujeitos estão suscetíveis em um processo que em geral é lento e o
quanto tais impasses podem influenciar na construção do vínculo familiar. O estudo identifica que é de
suma importância a participação do Psicólogo no processo de adoção de crianças e adolescentes, que
muitas vezes passam por experiências de rupturas traumáticas, rejeição, violência e desproteção.
.
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UMA REFLEXÃO SOBRE O SUJEITO E O CONSUMO NA CONTEMPORANEIDADE
SOB A ÓTICA DA PSICANÁLISE
PRADO, Francilene; AMADEU, Lívia. Discentes do curso de Psicologia – UNILAGO.
GIORGENON, Daniela. Docente do curso de Psicologia – UNILAGO.
RESUMO
O presente trabalho tem o propósito de elucidar algumas reflexões sobre a relação do indivíduo com o gozo, o consumo
e o desejo, propondo-se a questionar o que pode a psicanálise oferecer à vida do homem contemporâneo, imerso em
um marcante empobrecimento subjetivo resultante de sua relação com o consumo. Utiliza-se de um levantamento
bibliográfico não sistemático para se analisar tal fenômeno, e como conclusão apresenta-se a dificuldade de
realização/satisfação do homem contemporâneo se enlaçando ao consumo, como uma resposta ilusória à perda objetal,
e a evitação da falta que move o desejo.
PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise. Desejo. Consumo. Gozo

INTRODUÇÃO
Ao longo dos séculos, o homem vem se adaptando a mudanças sociais, culturais e econômicas, que direta
ou indiretamente têm influenciado na maneira de refletir, sentir e vivenciar a subjetividade (FREUD,
1930/2010b). Partindo desta afirmação, são engendradas considerações sobre a relação do sujeito com o
gozo e o consumo na contemporaneidade e sobre como essa relação tem incidido diretamente no
empobrecimento subjetivo sob a oferta ilusória de que há um objeto (do mercado) que contemple o desejo.
As experiências da subjetividade que ocorreram juntamente com as mudanças socioculturais, obrigaram o
homem a construir referências internas, a fazer escolhas e a se responsabilizar por elas. Partindo do
princípio da industrialização e do individualismo, junto aos escritos freudianos e lacanianos, podemos dizer
que o homem contemporâneo apresenta dificuldades quanto ao desejar. O objetivo deste trabalho, portanto,
é refletir sobre a relação entre consumo e empobrecimento subjetivo e sobre o papel da psicanálise na vida
e amortecimento do sujeito contemporâneo diante de sua perda objetal.

METODOLOGIA
Foi utilizado como método a pesquisa qualitativa, na forma de revisão bibliográfica não sistemática, pautada
em buscas de artigos científicos em bases de dados eletrônicos tais como Google Acadêmico, Scielo e
Lilacs, além de livros de autores da psicanálise freudiana e lacaniana, utilizando-se palavras-chave como:
sujeito, consumo, gozo, desejo, no período de fevereiro a agosto de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em Luto e Melancolia, Freud (1917/2010a) afirma que o luto é uma reação natural à perda de um objeto,
que não é considerado patologia quando superado após algum tempo. Esse desligamento será evocado
através de lembranças pertencentes ao objeto perdido. Na melancolia, o objeto nem sempre consegue ser
definido pelo sujeito, mas pode ter sido perdido enquanto objeto de desejo. Como não há um
direcionamento específico da libido, a energia é direcionada exclusivamente para o ego, fazendo com que o
sujeito se identifique com o objeto e consequentemente vivencie uma perda do próprio eu. Na
contemporaneidade, observa-se uma busca por um objeto que contemple a falta/perda a partir de um
discurso de mercado que isto promete. Abrindo reflexões sobre a perda objetal, considera-se que
atualmente há uma legitimação de um discurso exacerbado para o consumo e o sujeito enfrenta
dificuldades maiores para se compromissar com o desejo, para o qual não há objeto correspondente.
(LACAN, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com toda a transformação neoliberal, depreende-se que o sujeito se a(morte)ce na incapacidade de
realização/satisfação (traço melancólico) e se enlaça no consumo como uma resposta ilusória à perda
objetal, não se havendo com a falta que move o desejo. Destaca-se que a psicanálise pode apontar para a
vida ao sujeito, na medida em que lhe assinala a causa do desejo e uma responsabilização quanto ao gozo.
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VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: DANOS E
INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS
OLIVEIRA, Amanda Antunes; MÁRIO, Patrícia Gonçalves. Discentes do curso de Psicologia –
UNILAGO.
MIYAZAKI, Eliane Tiemi. Docente do curso de Psicologia – UNILAGO.

RESUMO
Violência sexual é um grave e preocupante problema de saúde pública, pois atingem a todas as classes sociais e
culturais em especial, crianças e adolescentes, trazendo diversos prejuízos para o desenvolvimento das vítimas. O
presente artigo resgata teoricamente o fenômeno da violência sexual praticado contra crianças e adolescentes, cujos
abusadores se encontram no espaço doméstico, seus possíveis danos e intervenções terapêuticas. O estudo foi
desenvolvido a partir de um estudo bibliográfico pesquisado em artigos acadêmicos, bem como documentos com
referências normativas sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Violência sexual intrafamiliar. Violência sexual infantil. Violência sexual intervenção.

INTRODUÇÃO
Violência sexual apresenta um grave e preocupante problema de saúde pública, colocando diversos fatores
em questão em relação a sociedade brasileira, como possíveis causas do crescimento desse índice, entre
eles são apontadas as desigualdades sociais, culturais e econômicas. Estudos apontam que tal fenômeno
pode afetar o desenvolvimento de crianças e adolescentes, apresentando efeitos mínimos ou nenhum
aparente, enquanto outros desenvolvem graves problemas emocionais, sociais e\ou psiquiátricos
(HABIGZANG et al 2005). O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão bibliográfica não
sistemática a respeito da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, além de avaliar seus
danos e intervenções terapêuticas.

METODOLOGIA
A base do estudo, bem como sua prática metodológica foi realizado por meio de um levantamento
bibliográfico, buscando referencial teórico através das bases de dados Google Acadêmico e Scielo. Os
descritores foram utilizados de forma cruzada: “violência sexual intrafamiliar”, violência sexual infantil "e
violência sexual intervenção". Diante de tantos materiais encontrados no tema, precisou-se delimitar a
busca, usaram-se alguns critérios de inclusão, tais como o material ser disponibilizado na íntegra, estar
redigido em língua portuguesa e que atendesse o objetivo do estudo proposto.

DISCUSSÕES
Apesar da complexidade e da quantidade de variáveis envolvidas no impacto do abuso sexual na criança,
esta experiência é considerada um importante fator de risco para o desenvolvimento de psicopatologias
(HABIGZANG et al 2006). A literatura aponta que crianças ou adolescentes podem desenvolver quadros de
depressão, transtornos de ansiedade, alimentares, dissociativos, hiperatividade e déficit de atenção e
transtorno de personalidade borderline. De forma lúdica o terapeuta da psicologia cognitiva comportamental
intervém com a criança e adolescente em seus pensamentos automáticos e crenças de modo adaptativo a
qualidade de vida, dando importância a participação dos pais no processo psicoterapêutico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo permitiu evidenciar a importância da assistência psicológica no contexto de
violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, de forma a cumprir um dos princípios básicos
desta abordagem, que é oferecer uma melhora na qualidade de vida e reestruturação das vítimas através
da psicologia cognitivo comportamental.
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RADIOLOGIA

A RADIOTERAPIA EM NEOPLASIAS MALIGNAS
CAMUNHA, Rosana de Cássia; FREITAS, Mayra Nunes - Docentes do curso de Tecnologia em
Radiologia – UNILAGO
SEGURA, Leonardo Fontes; LIMA, William Roberto Pereira de; RAMOS, Pedro Henrique Discentes do Curso de Tecnologia em Radiologia – UNILAGO
RESUMO
No tratamento de radioterapia em neoplasias malignas realiza-se um protocolo para avaliação dos pacientes para o
início do tratamento radioterápico, sendo que, a radioterapia é um método criado capaz de destruir células tumorais com
o feixe de radiação ionizante ,a dose é pré-calculada junto com um dosimetrista, um físico e um médico oncologista ,
que fazem um planejamento levando em consideração o tipo de câncer, idade do paciente, tamanho do tumor entre
outros, buscando irradiar somente o local do tumor, procurando afetar o menos possível as células circunvizinhas. O
tratamento pode causar alguns efeitos colaterais, como que duram apenas alguns dias ou semanas após o término do
tratamento, em alguns pacientes os efeitos são bem mais leves, enquanto em outros podem durar alguns meses. O
câncer é uma falha no crescimento e proliferação das células, que são responsáveis pelo funcionamento do nosso
organismo. Cerca de 13 % de óbitos no mundo são causados devido a esta doença, e esse índice vem crescendo a
cada ano.
PALAVRAS-CHAVE: Radioterapia, Efeitos colaterais, Células tumorais.

INTRODUÇÃO
A radioterapia tem o poder de destruir a célula maligna. É um tratamento no qual se utilizam radiações para
destruir ou impedir que as células de um tumor aumentem. A radioterapia pode ser usada em combinação
com outros recursos usados no tratamento dos tumores. Estudos apontaram que cerca de 60,0% dos
pacientes portadores desses tumores têm seus tratamentos direcionados á radioterapia. O objetivo principal
do estudo é conhecer o tratamento e seu efeito, que são: Os efeitos colaterais da radioterapia surgem após
2 ou 3 semanas do início do tratamento e podem permanecer por até 6 meses após o fim do tratamento.
(VENÂNCIO, 2004).

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica on-line em sites como (SciELO), PubMed e Instituto Nacional do
Câncer (INCA). O câncer de pulmão é responsável pela maioria dos óbitos mundialmente, já o câncer de
mama é a neoplasia maligna mais comum nas mulheres, e a escolha terapêutica depende do grau clínico
da doença, das condições clínicas da paciente. Pacientes oncológicos dão entrada nos serviços de saúde já
portando tumores em estado metastático, o que piora o prognóstico e leva o pacientes a diferentes
modalidades terapêuticas na tentativa de combater a progressão de células cancerígenas. (KARKOW et al.,
2012).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A radioterapia possui três objetivos: curativo, remissivo e sintomático. O curativo vem com o propósito de
extinguir todas as células neoplásicas existentes, o remissivo tem como objetivo de diminuir o tumor ou
completar o tratamento cirúrgico e quimioterápico. O sintomático, que vem com a indicação de diminuir as
dores localizadas do paciente. Para muitos pacientes, a radioterapia é um meio eficaz, possibilitando a cura,
ou que a doença fique controlada. (KARKOW et al., 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse tratamento tem como objetivo destruir ou minimizar o tamanho das células cancerígenas, através de
tratamentos radioterápicos ou quimioterápicos, ajudando assim os pacientes a terem melhor qualidade de
vida, aumentando a sua chance de cura e prolongando o seu tempo de vida. Assim o tratamento
radioterápico é de grande importância. O número de casos de câncer vem aumentando de maneira muito
grande em todo o mundo, tendo um aumento considerável a partir do século passado, o que faz dessa
doença atualmente, um dos maiores problemas de saúde pública no mundo.
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FRATURA DE MANDÍBULA
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RESUMO
A fratura de face que mais acomete é a de mandíbula, se não diagnóstica brevemente pode levar deformações e outros
problemas como a deglutição, ainda mais sendo a área mais articulada podendo ser ocasionada por acidentes mais
bruscos ou doenças metabólicas e tumores. Formas de diagnóstico no meio odontológico são: a mais usada radiografia
panorâmica e tomografia. Porém por fator financeiro a tomografia é uma realidade mais distante. A fratura de mandíbula
ocupa o segundo lugar entre as fraturas dos ossos da face, tendo havido aumento significativo de casos nos últimos
anos. A não identificação e o tratamento inadequado podem levar à deformidade estética ou funcional permanente. A
mandíbula é o único osso móvel da face e participam de funções básicas como mastigação, fonação, deglutição e
manutenção da oclusão dentária.
PALAVRAS-CHAVE: Mandíbula, diagnóstico, raios x

INTRODUÇÃO
Apesar de ser o mais pesado e forte osso da face, a mandíbula está propensa a fraturas por alguns motivos
particulares: é um arco aberto; está localizado na região inferior da face; mecanismo de hiperextensão e
hiperflexão da cabeça em acidentes de trânsito; atrofias com a idade. São ocasionadas principalmente por
acidentes automobilísticos, visto ser um osso bastante resistente necessitando de trauma relativamente
intenso para fraturar, podendo ser também consequência de prática esportiva, ferimento por arma de fogo
ou branca, agressão física, acidentes de trabalho, doenças metabólicas, tumores.

DIGNÓSTICOS UTILIZADOS
Por ser um exame relativamente de custo baixo os exames de raios x são muito usados nas radiografias,
principalmente as panorâmicas como método de diagnóstico de fratura de mandíbula, é um exame
realizado em uma clinica odontológica, com um aparelho que captura do o ângulo da maxila e mandíbula. A
aplicação dos raios x é definir, localizar, classificar uma lesão e possibilitar um diagnóstico precoce,
apoiando assim o ortodontista, tornando os métodos mais utilizados, ponto de ser a causa mais importante
à radiação de fontes artificiais. Sem dúvidas o método mais valioso por ser rápido e prático. Se for
executado a técnica e posicionamento corretamente e dentro da proteção radiológica. Outro método
também utilizado é a tomografia, porém não tão usado como os raios x devido seus custos e alta dose de
radiação, esse exame tomográfico permite obter a reprodução de uma secção do corpo humano com
finalidade diagnóstica. Os cortes tomográficos apresentam espaços entre si e, quanto mais finos e
próximos, melhor será a resolução da imagem. Esses cortes podem estar unidos artificialmente por
programa de computador e permitir reconstrução tridimensional do objeto radiografado, podendo assim
diagnosticar em três planos diferentes: axial, sagital e coronal.

CONCLUSÃO
Devido a alta incidência de casos de fratura de mandíbula por acidentes e sendo um osso localizado em
uma área delicada da face que compõe toda a estética facial e muito importante para a deglutição é muito
estudado recursos para que cada vez mais seja diagnosticado precocemente, utilizando métodos
radiográficos, porém ainda não introduzindo a tomografia por relações financeiras e alta dose de radiação.
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COLOCAÇÃO DE STENT CORONÁRIO
PORTILHO, Fabio Vinicius; PALMA, Jorge André Batista Lara - Docentes do curso de Tecnologia
em Radiologia – UNILAGO
SARAIVA Tainá Dourado; PERINI, Jéssica Perini; GARRIDO, Pedro Henrique – Discentes do
curso de Tecnologia em Radiologia da UNILAGO

RESUMO
Stent coronário é uma endoprótese expansível, em formato de tubo, normalmente fabricada com metal (especialmente
nitinol), que é colocado no interior de uma artéria para prevenir ou evitar a obstrução do fluxo no local por entupimento
desses vasos. Existem também os chamados stents farmacológicos, revestidos com fármacos, que são lentamente e
gradativamente liberados na artéria. O stent é muito utilizado em angioplastias, intervenção que objetiva aumentar o
fluxo sanguíneo para o tecido muscular do coração. Seu uso auxilia na prevenção de uma nova estenose ou obstrução.
Como todo procedimento, para o cateterismo cardíaco baseia-se a relação do risco-benefício. É recomendável para
situações que a existência ou a gravidade de uma lesão não possa ser avaliada por técnicas não invasivas (USG, TC,
RM).
PALAVRAS-CHAVE: Endoprótese, Artéria, Angioplastia.

INTRODUÇÃO
A colocação de stents apresenta risco de uma complicação menor que 2% e a taxa de mortalidade menos
de 0,08%. Há quem possa ter restrições para o procedimento, porém com o uso de contrastes de baixa
osmolalidade, cateteres diagnósticos de perfil menor, anticoagulação reduzida e uma ampla experiência do
operador contribuem para reduzir a incidência de complicações do paciente.

METODOLOGIA
O trabalho foi elaborado seguindo os padrões de levantamento bibliográfico em literaturas específicas, em
sites e artigos científicos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A angioplastia coronariana foi realizada pela primeira vez por Sones, em 1959, e tornou-se um dos
procedimentos invasivos mais amplamente utilizados em medicina cardiovascular. Realiza-se pela injeção
de contraste radiopaco diretamente nas artérias coronarianas, registradas pelo aparelho de fluoroscopia
(arco em C). A via de acesso vascular depende da preferência do médico, condições do paciente e do
estado de coagulação. Geralmente os acessos mais utilizados são as artérias femorais, braquiais e radiais,
mas antes de ser testado o acesso radial, o teste de Allen deverá ser realizado para assegurar que a artéria
ulnar esteja patente no caso de uma eventual oclusão da artéria radial, após isso, é feita uma pequena
incisão no local escolhido. Os cateteres geralmente desenvolvidos de polietileno com uma fina malha
metálica na parece interna servem para permitir o controle de avanço e direção (torque). O radiologista usa
raios X e contraste durante a introdução e posicionamento do cateter e há um balão na extremidade deste
cateter que, quando está posicionado exatamente no local do bloqueio ou do estreitamento, é inflado,
melhorando significativamente o fluxo sanguíneo na área afetada. Após o procedimento realizado, o
paciente permanece em observação no hospital. Ele será orientado para saber quando pode se alimentar e
durante quanto tempo deve permanecer em repouso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A angioplastia não é a cura da doença, é apenas uma etapa de tratamento e, portanto, há necessidade de
atuar firme na prevenção e na redução dos fatores de risco que aumentam a deposição das placas de
gordura, nas paredes dos vasos. Recomenda-se uma alimentação saudável, exercícios físicos e o mínimo
de colesterol, evitando excesso de açúcar, fumo e álcool.
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CÂNCER DE MAMA
CAMUNHA, Rosana de Cássia; FREITAS, Mayra Nunes - Docentes do curso de Tecnologia em
Radiologia – UNILAGO
PREVEDEL, Gleice Prado; ROMEU, Lucas Pereira; SOUZA, Beatriz Romero de - Discentes do
curso de Tecnologia em Radiologia da UNILAGO

RESUMO
A principal neoplasia maligna que acomete as mulheres no Brasil é o câncer de mama. Atualmente, o método mais
utilizado para a detecção destas lesões é a Mamografia. Tal modo é extremamente eficaz, uma vez que detecta lesões
antes mesmo de serem palpáveis, proporcionando um melhor prognóstico ao paciente. O câncer de mama também
pode ocorrer nos homens, este por ser pouco comum, quando diagnosticado já pode estar em estágio avançado,
dificultando o prognóstico, sendo que o risco deles é entre 1 e 2% do risco de uma mulher. A lesão pode progredir para
estágios avançados antes de ser diagnosticada, já que o caso entre homens é incomum.
PALAVRAS-CHAVE: Mamografia, Câncer de mama, Detecção precoce.

INTRODUÇÃO
O primeiro mamógrafo chegou ao Brasil em 1971, trazendo inovações tecnológicas para a área médica e
proporcionando a detecção precoce do câncer de mama, que é a segunda causa de morte entre as
mulheres, perdendo somente para o câncer pulmonar. O curso do câncer de mama pode ser interrompido
se for detectado precocemente, significando para algumas mulheres, a cura ou uma maior sobrevida. Tal
detecção está apoiada em três fatores: autoexame, exame clínico e mamografia, sendo a mamografia o
padrão ouro para detecção de anomalias (COSTA,2011).

METODOLOGIA
Este levantamento bibliográfico tem como objetivo demonstrar a tecnologia da Mamografia na detecção
precoce do câncer de mama e também definir a sua utilização para o prognóstico da lesão. A mamografia é
considerada padrão ouro por detectar lesões de 2,0 mm de tamanho, estas podem levar de dois a quatro
anos para serem palpáveis no autoexame ou no exame clínico. Têm-se relatos de que um tumor, quando
alcança 2 cm de tamanho, frequentemente já ocorreu metástase e o tempo de sobrevivência para esses
pacientes é somente dois anos. Homens também podem desenvolver câncer de mama, mas o risco deles é
entre 1 e 2% do risco de uma mulher. A lesão pode progredir para estágios avançados antes de ser
diagnosticada, já que o caso entre homens é incomum. (BONTRAGER, 2015).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O câncer de mama apresenta-se normalmente na maior parte como um tumor indolor, de difícil separação
do tecido periférico. Podem ocorrer alterações cutâneas na mama, como: retração do mamilo com ou sem
eritema, endurecimento e em alguns casos até uma ulceração pode ser vista. Muitos são os fatores
associados a risco aumentado de câncer de mama, tais como o envelhecimento, predisposição genética,
dominância do estrogênio, fatores nutricionais e outros fatores do estilo de vida (DRONKERS, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O rastreamento mamográfico não é a solução para o câncer de mama, mas é o melhor método diagnóstico
disponível. Se executado de forma correta, tal exame pode reduzir a taxa de morte em 30% e
possivelmente mais. Após a detecção da lesão, sua análise e reconhecimento se há malignidade ou não, o
prognóstico será dado ao paciente, este poderá ser próspero se a lesão for detectada precocemente.
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DENSITOMETRIA ÓSSEA
SANT ANNA, Kleber Roberto - Docente do curso de Tecnologia em Radiologia – UNILAGO
DINIZ, Emily Marcela; BOIATI, Gustavo A. de Oliveira - Discentes do curso de Tecnologia em
Radiologia da UNILAGO
RESUMO
É um exame que quantifica a densidade mineral óssea, indicado para mensurar o grau de perda de massa óssea
através do emprego de radiação X. O método identifica indivíduos suscetíveis ao risco de fraturas, comparando a
densidade óssea encontrada com a de pessoas mais jovens, quanto com a de indivíduos da mesma faixa etária,
sempre do mesmo sexo e raça. A densitometria óssea é fundamental para a prevenção, o diagnóstico e o
acompanhamento da osteoporose. O equipamento DEXA é uma ferramenta de grande qualidade na área da radiologia
médica/densitometria óssea. A utilização no diagnóstico vem trazendo benefícios para os indivíduos que podem através
do seu laudo obter um tratamento de qualidade. Melhor método disponível para diagnosticar a osteoporose. É uma
doença metabólica caracterizada pela redução da densidade mineral óssea que acomete um número muito grande de
pessoas, principalmente a partir dos 50 anos. A alteração mineral deixa fragiliza o tecido óssea deixando o arcabouço
ósseo suscetíveis à fratura. As regiões mais acometidas são os ossos do punho, as vértebras e, ainda mais, o colo do
fêmur.
PALAVRAS-CHAVE: Osteoporose, Densidade óssea, Fraturas, Dexa.

INTRODUÇÃO
O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento da osteoporose e para a prevenção das fraturas
relacionadas. O exame é rápido, indolor e envolve mínimas quantidades de radiação. É capaz de quantificar
a massa óssea e informar qual o risco que o indivíduo apresenta em relação a fraturas osteoporóticas. As
regiões mais estudadas são o colo do fêmur e as vértebras lombares, essas duas regiões geralmente são
suficientes para refletir o que acontece em todo o arcabouço ósseo e não é necessário nenhum preparo
especial para o exame.

METODOLOGIA
Este levantamento bibliográfico tem como objetivo esclarecer sobre o uso do equipamento DEXA em
exames de densitometria óssea para auxiliar no diagnóstico precoce de doenças relacionadas à
desmineralização óssea e como alcançar o melhor resultado no tratamento das doenças ósseas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Uma dieta rica em cálcio é o primeiro passo para a prevenção da osteoporose e das fraturas por
osteoporose como por exemplo o leite e seus derivados, mas as verduras também são ricas em cálcio,
especialmente as folhas verdes escuras. Outro nutriente importante são as proteínas. Não importa se a
fonte é animal, como a carne, o ovo e o leite, ou se é vegetal, como as leguminosas. A atividade física é um
grande fator de proteção contra a osteoporose, em todas as faixas etárias. No caso dos adolescentes, a
atividade física aumenta a resistência do esqueleto, enquanto nos idosos é capaz de impedir ou diminuir o
enfraquecimento. Os melhores exercícios físicos para a prevenção e tratamento da osteoporose são os que
envolvem movimentos contra resistência, como a musculação, a natação e a hidroginástica, mas exercícios
aeróbicos como caminhada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluí-se que a Densitometria Óssea é uma modalidade da Radiologia que tem a finalidade de avaliar a
densidade mineral óssea de uma ou mais regiões anatômicas possibilitando o diagnóstico de doenças
osteometabólicas. A osteoporose é a principal doença que acomete a população, que ocorre por causa da
diminuição progressiva da massa óssea, faz com que os ossos se tornem frágeis e propensos às fraturas. A
densitometria óssea teve um desenvolvimento e vem se destacando pela importância na prevenção e
controle da osteoporose, doença na qual é considerada um grave problema de saúde pública devido a sua
alta taxa de morbidade e mortalidade.
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SERVIÇO SOCIAL

CONSTRUÇÃO SÓCIO HISTÓRICA E CULTURAL DA DESIGUALDADE DECORRENTE DO
PROCESSO DA ESCRAVIDÃO E ABOLIÇÃO
SILVA, Adryelen Leite da. Discente do curso de Serviço social – UNILAGO.
ALMEIDA, DeniseB. Rack de. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
RESUMO
Estudo se propõe a discutir a construção sócio histórica e cultural da desigualdade decorrente do processo da
escravidão e abolição e considerar a centralidade do racismo não verbal como categoria para explicar a dificuldade do
acesso e as condições de superação a algumas desigualdades.
PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade, Escravidão, Racismo

INTRODUÇÃO
Estudo bibliográfico retrata o desenvolvimento da escravidão, abolição e as desigualdades decorrentes da
construção sócio histórica e cultural no Brasil, considerando a centralidade do racismo não verbal como
categoria para explicar a dificuldade do acesso e as condições de superação.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica, utilizado o site Google Acadêmico e Geledes, publicações de historiadores que
retratam a processo da escravidão e abolição dos negros no Brasil.

DISCUSSÕES
A escravidão no Brasil teve início no século XVI perdurando até o final do Império. Durou aproximadamente
400 anos e caracterizou-se como um modo de produção que utilizava a mão de obra do trabalhador negro
em condição de escravidão, sendo possível afirmar que produziram toda riqueza extraída no Brasil, além de
impulsionar várias atividades econômicas para o Brasil e Europa, por meio do tráfico negreiro. Tinham uma
expectativa de vida curta, pois vivenciavam as piores condições de vida. O tráfico foi abolido em 1850 por
meio da Lei Eusébio de Queirós, posteriormente outras leis passam a vigorar, com espaço de tempo grande
entre elas. Em 1871 garantia-se a liberdade aos filhos dos escravos com a Lei do Ventre Livre, em 1885 é
garantida a liberdade aos escravos maiores de 60 anos, denominada de Lei dos Sexagenários e, somente
em 13 de maio de 1888 é abolida a escravidão no Brasil com a Lei Áurea. A população negra não teve
nenhum direito garantido, foram descartados como objetos e lançados à própria sorte, sem opção de
sobrevivência em uma sociedade em processo de implantação e consolidação do capitalismo tendo com
centro de sua manutenção o consumo. Buscaram se agrupar nas periferias das cidades, criando
oportunidades de garantir a sobrevivência individual e de suas famílias, por meio do plantio e cultivo de
alimentos. A partir desse momento e das poucas condições que dispunham como ex-escravos, tentaram
construir uma nova forma de viver a liberdade, baseado na luta contra a desigualdade presente a época e,
perpetuada até hoje. Contraditoriamente, embora tenhamos evoluído alcançando direitos e reconhecimento
sobre as injustiças cometidas e sobre a desigualdade construídas historicamente, ainda se constata que
culturalmente não alcançamos patamares civilizadores suficientes para superar o preconceito que se justiça
pelo não acesso a condições de igualdade de oportunidades. De acordo IBGE, em 2014 a população negra
no tornou-se maioria no Brasil, mesmo assim constata-se que o acesso dos negros nas universidades,
pública ou privada, ainda é mínimo, se direcionamos a análise a partir da categoria étnica racial. O site
Geledes, afirma que a cada cem alunos nas universidades brasileiras, apenas 26 são negros. Na
composição de alguns cursos e profissões, a cada cem formandos, dois são negros. Já em relação aos
trabalhadores no serviço doméstico 66% são negros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Torna-se impossível aceitar a afirmar que não existe racismo no Brasil. Os dados comprovam a
desigualdade de oportunidades e acesso entre negros e brancos. Situação mais gritantes quando verificase os dados sobre o acesso do negro ao ensino superior.
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DELEGACIAS DE DEFESA DA MULHER
PEREIRA, Ana Paula Da Rocha; TEIXEIRA, Karina Decordi. Discentes no curso de Serviço Social
– UNILAGO
OLIVEIRA, Ana Paula Polacchini de. Docente no curso de Serviço Social – UNILAGO.

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo refletir sobre os mecanismos de defesa da rede de proteção de violência contra a
mulher, e analisá-los em toda amplitude do Estado de São Paulo, em especial com foco na cidade de São José do Rio
Preto, buscando compreender se o mesmo está sendo realizado na perspectiva de gênero. Análise fundamentada na
teoria de gênero, que contribuirá para a conclusão dos determinantes da violência. Pesquisa com as profissionais
delegadas e assistentes sociais, para que se tenha uma aproximação maior com os fatos e conhecimento dos trabalhos
realizados. A entrevista nos evidenciara além do trabalho realizado, o distanciamento da questão da violência com no
atendimento às vítimas. A Delegacia de defesa da mulher (DDM) foi criada para combater e coibir as violências contra a
mulher, seja ela física, moral ou psicológica e conta com o atendimento de profissionais especializados como
psicólogos, assistentes sociais e delegadas.
PALAVRAS-CHAVE: Violência de gênero; Delegacia de defesa da mulher; Mecanismos de defesa.

INTRODUÇÃO
A violência manifesta-se por vários motivos, ou seja, econômico, político, social e hierárquico no qual
estigmatiza cada dia a mais a culpabilização da mulher perante as violências cometidas com a mesma. A
razão pela qual nos motivou a refletir sobre o assunto foi a necessidade de debater sobre um assunto que
ainda é tratado como um assunto “privado”, que cada família resolva dentro de casa, e de saber quais são
os mecanismos criados diante esta demanda e se as Delegacias cumprem com as atribuições a elas
demandadas para o enfrentamento das múltiplas violências contra a mulher.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a pesquisa, foi a bibliográfica, utilizando livros, artigos e periódicos. Contou
também com pesquisa de campo realizada com profissionais especializados, para melhor desenvolvimento
do trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Através deste trabalho procuramos nos fundamentar em autores com vertentes marxistas, mostrando os
avanços dos movimentos feministas, e como conquistaram a Lei Estadual 5.467/86 que é nosso guia para
este trabalho que tem sido repensado e reorganizado para entendermos a cultura do patriarcado e como
isso interfere nas relações conjugais e ligando à influência das religiões para justificar a violência contra
gênero. As DDMs nos trouxeram grandes avanços no quesito denúncias, porém ainda temos muito trabalho
a fazer com os autores das violências, pois faltam políticas para conscientização para com o agressor, que
evidencia a culpabilização da mulher. Abordaremos os mecanismos de defesa e proteção da rede que
atuam no enfrentamento da violência contra a mulher, conciliando a perspectiva dos direitos humanos
trazendo reflexões significativas diante deste contexto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa buscamos ter clara compreensão da opressão histórica, e efêmera em que a
mulher esta inserida, nessa sociabilidade, compreendendo a dimensão da raiz do patriarcado.
Considerando a importância do trabalho a desenvolver nas Delegacias de defesa da mulher sobre
perspectiva de gênero, sendo elemento central e indissociável frente ao combate da violência contra a
mulher, reconhecendo então a desigualdade nas relações entre homens e mulheres.
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REFLEXÕES SOBRE AS MULHERES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE
SILVA, Andressa Regina Aguiar da; MEDINA, Mariana Arminato. Discentes do curso de Serviço
Social – UNILAGO
ALMEIDA, Denise B. Rack de . Docente do curso de Serviço Social – UNILAGOS

RESUMO
Pesquisa bibliográfica e documental sobre hemodiálise, campanhas educativas destinadas a prevenção e a prevalência
no sexo feminino no Brasil. Considerando o acometimento da doença e os impactos para as mulheres, estabelecemos
como objetivo do pré-projeto de conclusão do curso de serviço social, entender os aspectos decorrentes da hemodiálise
que interferem no cotidiano das mulheres com a faixa etária de 16 a 30 anos, .
PALAVRAS-CHAVE: Doença Renal Crônica, Hemodiálise, Mulheres

INTRODUÇÃO
Não conhecemos nem tivemos acesso, a campanhas de conscientização e esclarecimento dos agravos de
saúde que acarretada o tratamento de hemodiálise, fato que despertou interesse em pesquisar o tema.
Estabelecemos como objetivo, entender os aspectos decorrentes da hemodiálise que interferem no
cotidiano das mulheres com a faixa etária de 16 a 30 anos.

METODOLOGIA
Estudo bibliográfico e documental, baseado no levantamento de artigos e orientações da Sociedade
brasileira de Nefrologia e Ministério da Saúde, além de pesquisa no site do google acadêmico.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A doença renal crônica (DRC), tem se tornando um dos principais problemas de saúde pública em todo o
mundo. No brasil, a cada 5 pessoas em tratamento de hemodiálise, 4 são mulheres, justificativa que
consideramos plausível à discussão da temática. A DRC é uma doença silenciosa que se faz presente
quando já ocorreu grande perda da função renal. Com o funcionamento dos rins afetados, o tratamento de
hemodiálise é uma alternativa terapêutica que permite remover as toxinas e o excesso de água no
organismo. Todo o sangue é filtrado várias vezes no dia, e as toxinas são liberadas na urina. Considerando
a relevância da participação do contingente feminino em tratamento de Hemodiálise, descrito na literatura, é
possível inferir
que algumas situações vivenciadas pelas mulheres, referente ao tratamento e suporte social, interferem
diretamente em seu cotidiano, principalmente aquelas na faixa etária de 16 a 30 anos, momento em que
deveriam estar com elevado desempenho em várias áreas e aspectos. Ao considerar o apoio fora do
ambiente de saúde, destaca-se o apoio familiar e a fé como motivadores à superação de preconceitos e
falta de conhecimento sobre o tratamento. Mesmo considerando a DRC como um grave problema de saúde,
não encontramos campanhas de conscientização e esclarecimento dos agravos de saúde acarretando a
necessidade do tratamento de hemodiálise.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível constatar por meio de dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que o percentual de mulheres
em tratamento é maior que o percentagem de homens, havendo assim uma necessidade de considerar
essa diferença e criar políticas de prevenção à saúde das mulheres. É possível afirmar que as mulheres
estão mais vulneráveis a esse agravo e aos procedimentos, que e podem afetar diretamente seu cotidiano,
sem que ela tenha informações necessárias a prevenção.
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A LUTA POR MORADIA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: RAÍZES E CARACTERISTICAS DA
OCUPAÇÃO VILA ITÁLIA
BELARMINO, Victória; PIPINO, Barbara; KODAMA, Victória. Discentes do curso de Serviço Social
– UNILAGO.
ALMEIDA, Rack, Denise B. Rack de. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
RESUMO
Levantamento bibliográfico e documental sobre a ocupação da vila Itália, no município de Saõ José do Rio Preto. Tratase de uma primeira aproximação do tema para a construção do pré-projeto de pesquisa para conclusão do curso de
serviço social. .
PALAVRAS-CHAVE: Ocupação; Vila Itália, Moradia Precária.

INTRODUÇÃO
Pesquisa bibliográfica e documental, referente a ocupação na zona urbana do município de São José do
Rio Preto, especificamente no bairro Vila Itália. Trata-se de fato recente, ocorrido em 2014. O propósito
central foi conhecer a historicidade e as características da ocupação, para a construção do pré-projeto de
pesquisa para conclusão do curso de serviço social.

METODOLOGIA
Levantamento bibliográfico e documental realizado no site da Prefeitura de São José do Rio Preto, Jornal
Diário da Região e no site do google acadêmicos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O tema escolhido é sobre a ocupação ocorrida no bairro Vila Itália, localizada na zona urbana do município
de São José do Rio Preto. Essa é uma área particular que começou a ser ocupada em 2014, por famílias do
Maranhão e da Bahia, que vieram para trabalhar em Rio Preto, mas acabaram esbarrando na falta de
emprego e nos altos preços dos aluguéis. Cabe ressaltar que ocupação urbana, são grupos de pessoas que
para sobrevivência, buscam ocupar outros espaços, assim como os prédios, casas, terrenos abandonados,
quando estes locais não estão atendendo a função social de propriedade prevista na Constituição, ou seja,
encontra-se sem uso, abandonado. Ao contrário, a invasão é quando a entrada se dá em um local que está
sendo utilizado. A notícia da ocupação se espalhou e novos habitantes começaram a surgir. Os moradores
tentaram se organizar para fazer uma divisão da terra, mas a situação saiu do controle devido à procura.
Desde então, vem crescendo o número de famílias para ocupar e dividir o espaço, contando com
aproximadamente 236 famílias. Muitas são as dificuldades enfrentadas pelos grupos, que vivem em
condições precárias, sem saneamento básico nem energia elétrica. As edificações improvisadas são
barracos sem segurança, motivo pelo qual os moradores vivem com medo. Uma das consequências da
crise econômica é o aumento significativo do desemprego tanto no país, quanto nos municípios.
Conjuntamente ao desemprego, as famílias sofrem com a perca de renda, que implica diretamente na
subsistência e qualidade de vida dessa família. Diante da situação, pode-se afirmar que não há acesso aos
direitos fundamentais à sobrevivência, ou seja, boa parte está tendo seus direitos violados, direitos estes
que por serem assegurados, colocando-os em outras condições. Considerando as aproximações iniciais
com o tema, decorrente também desse estudo, foi possível estabelecer como objetivo geral do pré-projeto
de conclusão de curso, conhecer a historicidade e as características da ocupação, sendo que os específicos
são discutir a luta por moradia e conhecer a história da ocupação através dos primeiros moradores da Vila
Itália em São José do Rio Preto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que a pesquisa contribuirá para uma visão mais abrangente e critica das desigualdades sociais
e a rede de serviços e apoio disponibilizado pelo município para a minimização e o enfrentamento dessa
expressão da questão social.
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A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO DE MENDONÇA
CHRYSOSTOMO, Camila Vaccari. Discente no curso de Serviço Social – UNILAGO.
MAGRI, Anoel Junior. Docente no curso de Serviço Social – UNILAGO.

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a Política de Assistência Social através dos Serviços e Benefícios de
Proteção Social Básica oferecidos pelo CRAS de Mendonça-SP, como garantia de Proteção Social às famílias em
situação de vulnerabilidade social.
PALAVRA-CHAVE: CRAS. Assistência social. Proteção social.

INTRODUÇÃO
Este trabalho analisou a assistência social e o SUAS na perspectiva da proteção social básica a partir da
perspectiva do usuário da Assistência Social, tendo como objetivo analisar a eficácia da Proteção Social
Básica. E o curso de Serviço Social da Unilago estimulou a participação dos discentes a socializar
conhecimento através de pesquisa e extensão.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica e documental, e pesquisa de campo com usuários
dos serviços e benefícios, através da entrevista semiestruturada e a partir de um roteiro / questionário,
permitindo compreensão sobre o assunto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, destina-se à
população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, e/ou fragilização de
vínculos afetivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse estudo será analisado a eficácia dos serviços de Proteção Social Básica oferecidos no município
de Mendonça-SP, analisando o que melhorou na vida dos indivíduos e famílias, e o que eles acham desse
serviço.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social: NOB-SUAS. Brasília:
Secretaria Nacional de Assistência Social, 2012b.

TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL:
DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E REGULAMENTAÇÃO.
PERES, Simone Cristina; SANTOS, Camila Moreira dos. Discentes do curso de Serviço Social –
UNILAGO.
FIDELIS, Thiago. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO.

RESUMO
O direcionamento a pesquisa, consiste em apreender a historicidade do Trabalho Doméstico Remunerado no Brasil,
suas devidas regulamentações e conquistas trabalhistas. Evidenciando, expressões relacionadas, a classe social,
gênero e raça. Visto ser uma profissão composta majoritariamente, por mulheres, em maioria negra, com baixos índices
de renda e informalidade nas contratações. O objetivo do projeto é problematizar, as determinações históricas, que
caracterizam o perfil dos trabalhadores domésticos e a invisibilidade do direito a categoria.
PALAVRAS CHAVE: Trabalho Doméstico, Mulheres, Direitos.

INTRODUÇÃO
Portanto, cabe enfatizar as resistências e mobilizações existentes no decorrer deste processo e suas
propriedades diante a realidade econômica, política e social do país. Abarcando a estruturação do Trabalho
Doméstico Remunerado, desde após a abolição, onde, se estabeleceu, como principal fonte de renda, entre
as mulheres negras e imigrantes. Atrelada a falta de equidade de direitos em relação às demais profissões,
mesmo com a implementação da atual Lei complementar 150/2015 e as questões patriarcais, perpetuadas
em sociedade, como a naturalização do papel da mulher, em relação aos cuidados familiares e domésticos.

METODOLOGIA
O projeto trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, por uma abordagem metodológica dialética.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Perante LC 150/2015, se considerada empregado doméstico, todo aquele maior de 18 anos que presta
serviço de natureza contínua, subordinada, onerosa e pessoal de finalidade não lucrativa a pessoa ou
família em âmbito residencial, por mais de dois dias na semana. E integra a categoria, as seguintes
profissões, cozinheiro (a), governanta, mordomo, babá, lavador (a), faxineira (o), vigia, piloto particular de
avião e helicóptero, motorista particular, jardineiro (a), caseiro, acompanhante de idosos, entre outras. Em
âmbito mundial, a OIT (2015) afirma que existam em média 53 milhões de trabalhadores domésticos e
destes 83% são mulheres, sendo o Brasil um dos maiores empregadores. Compondo, também uma das
profissões, com as menores taxas de remuneração, no mercado de trabalho, sem necessidade de
especializações, sendo exercido, impreterivelmente pelas classes sociais mais baixas. E como aponta a
pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça (IPEA, 2015), 18% de mulheres negras exercem a
função, enquanto, 10% são de mulheres brancas. Reflexos da desigualdade social no país, que abrange a
maioria da população negra. Realidade, na qual, como afirma SANCHES (2009), faz o trabalho doméstico,
acriticamente pela sociedade, não ser percebido como gerador de lucro a economia. E se reproduz como
responsabilidade feminina, subalterna, para o bem estar familiar, refletindo diretamente em sua
desvalorização na perspectiva jurídica, trabalhista e social.

CONSIDRAÇÕES FINAIS
O trabalho doméstico carrega consigo um fadado estigma de caráter reprodutivo, subordinação,
desvalorização e informalidade, dado, sobretudo, por estereótipos e preconceitos arraigados em sociedade,
intensificados pela falta de legislações e regulamentações trabalhistas, em consonância as necessidades
inerentes a profissão.
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ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
FUKAGAWA, Carina Sayuri. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
NAVAS, Kleber Mascarenhas. Docente do curso de Serviço Social- UNILAGO.

RESUMO
A violência doméstica é uma forma de relação social que está diretamente relacionada ao modo pelo qual os homens
produzem e reproduzem suas condições sociais de existência. Ao mesmo tempo, ela é a negação de valores
considerados universais, como liberdade, igualdade e a própria vida. Neste processo, a criança e o adolescente são as
maiores vítimas de atos abusivos e maus-tratos, ocasionados por sua maior vulnerabilidade e dependência.
Palavras-chave: Crianças e adolescentes, Abuso Sexual, Proteção

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo realizar uma sistematização da violência contra crianças e adolescentes tal
modo que a violência tem chamado a atenção de toda a sociedade. Esse tema tem sido cada vez mais
discutido e comentado em vários espaços democráticos e de controle social e o repúdio é evidenciado
através de campanhas e redes sociais entre outros.

METODOLOGIA
Trabalho desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas e pesquisa feita na internet em sites
acadêmicos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
É pela Constituição Federal de 1988 que a infância passa a ser protegida por lei, conforme nos mostra o
artigo 227: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação exploração, violência, crueldade e opressão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje, grandes são os avanços no Brasil em relação à questão da proteção à infância, no que diz respeito à
execução de tais direitos observados, voltando-se sempre para o bem-estar social da criança, futuro da
nação e para a construção de uma identidade que supere o discurso hegemônico, paternalista, por práticas
opressoras em relação a violência sexual contra crianças e adolescentes.
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AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAUDE DOS TRABALHADORES
DA USINA DE ORINDIUVA.
SILVA, Daline Chmura da Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
BENEVIDES; Geis Oliveira. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
RESUMO
As razões que me trouxeram a escolha desse tema foram ás situações prejudiciais à saúde dos trabalhadores por parte
do Estado destacamos como objetivos específicos a análise do processo de trabalho rural, buscando apreender o
processo de adoecimento dos trabalhadores e a exposição diária dos trabalhadores com excesso de cargas físicas,
químicas e biológicas, levando á em uma série de doenças, traumas ou acidentes, tais como: dermatites, conjuntivites,
desidratação, câimbras, dispneias, infecções respiratória, alteração da pressão arterial, e outros acidentes acarretando,
também, cargas bi psíquicas configurando padrões de desgastes, manifestados através de dores na coluna vertebral,
lombares, dor de cabeça e tensão nervosa entre outras.
PALAVRAS-CHAVE: Doenças, Trabalhadores, Acidentes.

INTRODUÇAO
A pesquisa terá como objetivo analisar as condições da saúde dos trabalhadores do corte de cana a famosa
“Mao de obra barata”.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental para a construção do trabalho, que será utilizada para a elaboração do
trabalho de conclusão de curso em Serviço Social no ano de 2018.

DISCUSSÕES
Atualmente no Brasil, o desenvolvimento da agroindústria canavieira está intimamente ligado a objetivo
geral da história do desenvolvimento da sociedade brasileira, que se dá de maneira injusta no que tange à
concentração de terras (latifúndios para monocultura), às relações de dominação, espoliação,
desigualdades, exploração dos trabalhadores rurais, marginalização e exclusão dos adoecimentos dos
trabalhadores rurais do corte de cana no processo de trabalho, na cidade de Orindiúva.

CONSIDERAÇOES FINAIS
As relações de trabalho estabelecidas no corte de cana nos complexos usineiros são de exploração (ritmo
de trabalho acelerado, imposições com relação às metas de produtividade), acarretando inúmeros
problemas de saúde, levando até mesmo a morte.
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A REDE SÓCIO ASSISTENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMESTICA
CONTRA A MULHER
MONTEIRO, Luciana de Oliveira; OLIVEIRA, Natalia de Souza. Discentes do curso de Serviço
Social – UNILAGO.
ALMEIDA; Denise B. Rack. Docente do curso de Serviço social – UNILAGO.
RESUMO
A violência contra mulher e a lei Maria da Penha com dispositivo para obrigatoriedade de construção de uma rede sócio
assistencial, com o propósito de produzir significativos e importantes impactos sociais ao enfrentamento da violência
contra as mulheres. Estudo bibliográfico e documental com objetivo de conhecer a rede de serviços para a prevenção e
atendimento a mulher vítima de violência no município de São José do Rio Preto.
PALAVRAS-CHAVE: Mulher, Lei Maria da Penha, Violência

INTRODUÇÃO
A violência contra mulher, já é considerada pelas organizações internacionais como uma das violações de
direito mais praticadas e menos reconhecidas no mundo, em decorrência do machismo presente na maioria
das sociedades. É um fenômeno que não distingue classe, etnia, religião, idade e nem grau de
escolaridade. O objetivo desse estudo foi conhecer a rede de serviços para a prevenção e atendimento a mulher
vítima de violência no município de São José do Rio Preto.

METODOLOGIA
Estudo bibliográfico e documental, baseado na Lei Maria da Penha e dados disponibilizados pela Secretaria
Municipal de Direitos e Políticas para Mulher de São José do Rio Preto.

DISCUSSÕES
A violência contra a mulher é a intenção de usar a força, o poder ou ameaça, sendo qualquer ação do
homem motivado por um sentimento de posse sobre a vida da mulher, podendo ser apresentada de
diferentes tipos como a agressão física, psicológica, sexual e a patrimonial, ocorre em espaços públicos ou
privados. Utiliza-se também a denominação de violência de gênero. No Brasil, a lei Maria da penha de Nº
11340/2006, prevê como crime esse ato, representa um marco importante no combate à violência contra as
mulheres, prevê a construção de uma rede sócio assistencial, que pode produzir significativos e importantes
impactos sociais ao seu enfrentamento. Efetiva-se por meio das políticas públicas voltadas à prevenção,
atenção, proteção, punição e reeducação, fato que impõe e responsabiliza o Estado quanto a criação de
estratégias para atuar contra essa violência. Para conhecer os serviços disponibilizados no município de
São José do Rio Preto, realizamos levantamento junto a Secretaria Municipal de Direitos e Políticas para
Mulheres. O município é de grande porte, com estimativa de 450.657 pessoas para 2017, conforme
projeção do IBGE (2010), são registrados anualmente a média de 760 ocorrências de violência doméstica
contra mulher pela Delegacia de Defesa da Mulher- S.J.R.P.). Considerando os dados, muitos serviços e
políticas públicas foram implantados, para atender as demandas apresentadas. Dentre estes se destaca os
serviços de prevenção, acolhimento e enfrentamento a violência contra mulher. Hoje o município conta com
atendimento especializado para a mulher em casos de violência; um Centro de Referência e Atendimento à
Mulher (CRAM); Casa Abrigo; Secretaria dos Direitos e Políticas das Mulheres, Pessoa com Deficiência,
Raça e Etnia; Delegacia Especializada de Atendimento (DDM); Defensoria Pública; serviços prestados na
área da assistência social através dos Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de
Referência Especializado da Assistência Social (CREAS); Todos os serviços estão em pleno
funcionamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que no município de São Jose do Rio Preto, mesmo tendo uma rede de atendimento as vitimas
de violência domestica, mostra necessário a implementação de uma vara especializada para a mulher pois
seria possível afirmar que os processos tramitariam com mais rapidamente,agilizando o atendimento e
efetivando o sentido da rede de proteção e defesa de direitos garantindo a integridade das mulheres e seus
filhos
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O IDOSO NA REDE SOCIOASSISTENCIAL: AS VIOLAÇÕES DE DIREITO EM QUESTÃO
NOGUEIRA, Marcia Regina Dias, PEREIRA, Mariana Dos Santos – Discentes do Curso de
Serviço Social – UNILAGO.
BENATTI, Lucimara Perpétua dos Santos; Docente do Curso de Serviço Social – UNILAGO.
RESUMO
Neste trabalho de Conclusão de curso abordamos sobre as questões do envelhecimento no Brasil e suas mudanças
sócias históricas, sobre as políticas públicas para a população idosa, trazendo ênfase na politica de Assistência Social,
e em seguida sobre as violações de direito que o idoso sofre, buscando pesquisar e realizar uma breve contextualização
entre os dados nacionais e dados do Município de São José do Rio Preto.
Palavras-chaves: População Idosa, Política de Assistência Social, Violações de Direitos

INTRODUÇÃO
O envelhecer é um processo relativo da humanidade, “tornando-se um novo desafio tanto para os
indivíduos quanto para a sociedade, sendo o resultado de construção coletiva, num percurso histórico...
(SILVA, 2013, p.12)”. Onde através das diversas mudanças no envelhecer vem se modificando, através do
cenário atual de modernidade. O envelhecimento apresenta muitas mudanças, não só para o idoso, mas
também para os familiares: ora o idoso aparece como um fardo, ora como um apoio financeiro e até mesmo
como alternativa à sobrevivência. Muitos um dia já foram considerados heróis pelos familiares, capazes de
vencer as dificuldades para dar o melhor à sua família, porém estas mesmas pessoas são as que hoje os
tratam com injustiça, ingratidão, desrespeito e desprezo. “São considerados velhos para um corpo social
que segue um padrão excludente onde os vê como um estorvo e inútil para os padrões de uma sociedade
que privilegia os jovens”. (CONEXÃO REPÓRTER, 2012).

METODOLOGIA
A Metodologia constitui na coleta de dados, onde foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e
documental, através de livros, sites oficiais que trata da população idosa, jornais, revistas, artigos,
científicos e vídeos. Com respeito a pesquisa documental, as fontes são basicamente, documentos, fotos,
dentre outros. No trabalho de conclusão de curso foi utilizado dados do município de São José do Rio
Preto/SP, o qual apresentam as violações de direitos no período de 2009 até 2017. No entanto, não será
realizada pesquisa de campo, devido ao tempo hábil ser reduzido e pelo fato da burocracia para conseguir
autorização no sentido de se fazer a pesquisa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este trabalho em si abordará as questões que a população idosa passa no estágio de sua vida, buscando
realizar um embasamento crítico em relação ao envelhecimento no Brasil e suas evoluções, o aumento
populacional dos idosos no Brasil, e o estatuto do idoso como um marco social e direito constituído, as
políticas públicas ofertadas para estes idosos no âmbito da assistência social, e quais são as incidências de
violações de direitos ocorridas nacionalmente e no município de São José do Rio Preto/SP, buscando
realizar fundamentações teóricas dos dados pesquisados e uma breve discussão da pesquisa em si.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que apesar das ações já existentes em respeito aos direitos dos idosos ainda há muitas
ações que precisam e devem ser realizadas em prol desta população que vem aumentando ano a ano.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PSICOLÓGICA E MORAL CONTRA A MULHER
FERREIRA, Mariana Tavares. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
ALMEIDA, Denise B. Rack de. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
RESUMO
Estudo realizado para a elaboração do projeto de monografia do curso de serviço social, com objetivo de discutir a
vulnerabilidade das mulheres em relação a violência psicológica e moral, situação que sempre esteve presente nas
sociedades, independente de classe social, situação socioeconômica e cultural. Em decorrência da dependência
estabelecida com o agressor, pode ocorrer a aceitação das agressões sem questionar, ou nem perceber a violência que
está sendo cometida.
PALAVRAS-CHAVE: Violência contra mulher, Violência psicológica, Violência moral.

INTRODUÇÃO
A pesquisa terá como objetivo, discutir a situação de violência moral e psicológica contra mulher que tem
demonstrado ser mais frequente do que os dados apontam. Essa modalidade de violência pode ser
confundida com ciúmes, possessividade e maneira de ser do agressor. Entretanto, há probabilidade de
ocasionar uma violência física.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental, por meio de levantamentos no site do Google Acadêmico, dados
estatísticos disponibilizados em sites oficiais e levantamento em blogs que discutem as violências
psicológica e moral cometida contra mulher a partir de situações cotidiana no ambiente doméstico.

DISCUSSÕES
A Lei Maria da Penha define a violência psicológica como uma conduta que causa dano emocional,
diminuição da autoestima, prejuízo ao desenvolvimento, com objetivo de degradar ou controlar ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação
de direitos. Com situações semelhantes, a violência moral é apresentada através de calúnia, difamação ou
injúria. Tais situações podem ocasionar danos à saúde psicológica da mulher e à possibilidade de
escolhas livre estabelecidas por ela. Através de pesquisas realizadas em sites de discussões sobre este
assunto, pude perceber que muitas mulheres já sofreram alguma situação de violência dentro ou fora de
casa. Não procuram seus direitos por acreditarem ser uma situação, aparentemente normal. Ao contrário,
os estudos apontam que a violência psicológica e moral, tende a criar situações propícias ao
desenvolvimento de violência física a partir da aceitação de discussões, ofensas, enfrentamentos, entre
outros. Trata-se de uma situação que não encontra facilidade de acesso a serviços de apoio e tratamento,
como o acesso a tratamento psicoterapêutico. Por não perceber a violência da qual é vítima, e não
encontrar apoio, muitas acabam se calando e aceitando continuar a relação com o agressor, ocasionando
agravos à saúde com a depressão, síndrome do pânico, suicídio ou até morte por feminicídio .

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível refletir o quanto é nocivo e silencioso a manifestação da violência psicológica e moral, pois, os
desdobramentos, por vezes não são percebidos imediatamente. No ambiente familiar essa situação pode se
tornar corriqueira e sem impactos aparentes, portanto deve ser debatida entre as mulheres, para que
percebam tais situações.
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COTAS RACIAIS
GARCIA, Mariana Soares; GARUZI, Wesley. Discentes do curso de Serviço Social – UNILAGO
MENDES, Silvano. Docente do curso de Serviço Social - UNILAGO
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo compreender as Cotas Raciais como ação afirmativa na perspectiva da inclusão
da população negra e indígena dentro das Universidades Públicas. No Brasil as Ações Afirmativas foram
implementadas em 2012, em votação por unanimidade no Supremo Tribunal Federal, sendo aprovada a Lei
12.711/2012, reservando vagas em Universidades Públicas Federais para uma população considerada como “minorias”.
As Cotas Raciais no Brasil, assim como em outros países, é uma política focalizada para combater as discriminações
que se instauraram através do processo histórico dessa sociedade.
PALAVRA CHAVE: Cotas Raciais, Ações Afirmativas, População Negra

INTRODUÇÃO
A desigualdade racial é fruto dos quase quatro séculos de escravidão. Há uma dificuldade em superar o
processo de produção e reprodução desta desigualdade, dado que o país foi construído em cima da
exploração, em maior parte á população negra. Historicamente, o negro foi vedado dos espaços de auto
prestígios, quando se está em lugares onde todos são brancos, não se questiona o mérito daquelas
pessoas por estarem ocupando aquele espaço, porém, quando se tem uma pessoa negra, todos os olhares
notam a presença da mesma nestes espaços, questionando a sua presença, como se já soubesse o lugar
de cada um na sociedade. Nas universidades o cenário é o mesmo. As Cotas Raciais surgem na
perspectiva inclusiva e possibilita ao negro o ingresso nestes espaços.

METODOLOGIA
Metodologia da pesquisa utilizada é discussão bibliografia, através de livros, artigos, internet e conceitos de
pesquisadores relevantes para o desenvolvimento do trabalho.

DISCUSSÕES
As ações afirmativas existem e não são apenas um “privilégio” de determinados grupos, essas Leis são
importantes para se pensar em uma sociedade minimamente justa; no entanto, quando se fala em Ações
Afirmativas para negros, surge um estranhamento, uma vez que consideram todos iguais perante a Lei,
negando todo o racismo instaurado no Brasil, negando a necessidade de tal ação afirmativa, colocando em
cheque as relações estruturais como mito que todos somos iguais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a política das cotas tenha recebido muitas críticas, algumas pesquisas mostram que os resultados
têm sido relativamente notáveis quanto à presença da “população de cor” nas Universidades Federais e, em
alguns casos, as classificações de candidatos cotistas têm sido maiores do que a de candidatos não
cotistas. Segundo uma pesquisa publicada pelo Jornal Nexo, dos 1,8% de 1997, a porcentagem de negros
no ensino superior saltou para 11,9% em 2011. Além disso, o número de matrículas entre pretos e pardos
avança mais rápido do que entre os brancos. Em 2014, a população preta, parda e indígena conseguiu
30,9% das vagas dos institutos federais e 22,4% nas universidades. O que a princípio foi visto como
benefício no sentido de caridade à população menos priorizada, se tem notado que a política de cotas vem
dando resultados consideravelmente importantes para a população negra brasileira.
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: A MAIORIDADE E O DESLIGAMENTO
VAROLO, Rafaela Teixeira, Discente do curso de Serviço Social- UNILAGO.
CALORE, Aira Casagrande de Oliveira. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
RESUMO
O desligamento se dá em virtude da maioridade de adolescentes que viveram longos períodos na instituição. Se por um
lado, o processo de desligamento tem relação com ações que permitam orientar o jovem em direção ao seu futuro, por
outro, essas ações também dependem muito do passado e da história de relação desse jovem com o abrigo. Com
certeza, o empenho na construção de redes sociais fora do abrigo, extremamente necessária quando o adolescente
deixar a instituição resulta em uma maior ou menor efetividade a depender da capacidade do abrigo de trabalhar esse
processo. Portanto, é esperado que as instituições de acolhimento se preparem para esse momento de desligamento,
contemplando o fortalecimento da autonomia, a profissionalização, a educação, bem como estabelecendo um processo
de desligamento gradativo do jovem.
Palavra- chave: Abrigo- Adolescente- desligamento.

INTRODUÇÃO
O objetivo dessa pesquisa é relatar os desafios que os jovens institucionalizados passam ao completarem a
maioridade, sendo assim tendo que se desligar da instituição de acolhimento, identificar questões sobre o
tema, e descobrir quais os desafios desse cenário que esse adolescente passa.

METODOLOGIA
Desenvolvimento com base em pesquisas bibliográficas e documentos sobre o tema, e pesquisa na internet
em sites acadêmicos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Entre os motivos para o acolhimento dos adolescentes de ambos os sexos verificou-se: negligência, maus
tratos, abandono, envolvimento com o tráfico, situação de rua e pobreza, ainda que, conforme o ECA, este
último não seja considerado motivo para afastamento do convívio familiar e, consequente, acolhimento
institucional. Este quadro está relacionado à realidade de muitos jovens brasileiros se considerarmos que,
de acordo com o IPEA (2010), 30% dos jovens do país vivem em famílias com renda familiar per capita
abaixo de meio salário mínimo por mês, e apenas 15% são oriundos de famílias com renda familiar per
capita superior a dois salários mínimos, ou seja, a situação de pobreza atinge boa parte dos nossos jovens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisados todos os aspectos do Programa de Apadrinhamento Afetivo em desenvolvimento no país, é certo
que ele é um mecanismo que contribui muito com a área infanto-juvenil, pois busca remediar os problemas
acarretados aos menores abrigados, sem expectativa de sair da instituição de abrigo antes de completar a
maioridade civil. Obviamente que o assunto não está esgotado, e o problema não estão solucionados,
todavia, cumpre ressaltar que o Programa de Apadrinhamento Afetivo não pretende e nem pode solucionar
os problemas gerados pelo abrigamento, mas certamente contribui de forma efetiva para atenuar os
problemas psicólogos decorrentes dessa situação e garantir um desenvolvimento digno dos menores
institucionalizados no país.

REFERÊNCIAS
FIGUERÓ, Martha Emanuela Soares Da Silva. Acolhimento institucional a maioridade e o
desligamento. Jundiaí/São Paulo: Pacco Littera, 2012.

POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A ATENDER AS PESSOAS COM HIV/AIDS.
AMIGO, Rita de Cássia da Silva de. Discente do Curso de Serviço Social – UNILAGO
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack. Docente do curso de Serviço Social – UNILAGO
RESUMO
A AIDS surgiu no Brasil nos anos 80 e atingiu todas as sociedades, é considerada como uma epidemia devastadora e o
potencial de gerar óbitos caso não ocorra o tratamento é muito alto, uma vez que seu vírus, o HIV, ataca todo o sistema
imunológico da pessoa. Por ser um problema de saúde pública, o Governo Federal desenvolveu políticas públicas para
combater o HIV/ AIDS e tinham e tem como foco prestar assistência de qualidade a todos que tenham interesse e
necessidade de usufruir o que o Estado disponibiliza. É a proposta de estudo do projeto de conclusão do curso de
serviço social que será desenvolvida no decorrer de 2018.
PALAVRAS-CHAVE: AIDS, Política Pública

INTRODUÇÃO
O presente artigo busca identificar quais as políticas públicas voltadas para o combate do HIV/ AIDS no
Brasil, os serviços que estão disponibilizadas aos portadores da doença ou do vírus, os números que o HIV/
AIDS promoveram no país e no mundo, bem como quais são os benefícios e direitos disponíveis para que o
combate e enfrentamento do HIV/ AIDS e, o papel do assistente social no que se refere ao tratamento,
apoio, identificação e assistência ao paciente com HIV/ AIDS no Brasil. Trata-se do projeto de conclusão de
curso que será desenvolvido no decorrer de 2018.

METODOLOGIA
Optou-se por realizar uma revisão bibliográfica e posteriormente uma síntese do conhecimento, por meio de
análise de resultados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As políticas públicas são ações realizadas pelos governos para garantir os direitos da população presentes
na Constituição e em outras leis. No que se referem ao tratamento do HIV/ AIDS, as políticas começaram de
forma bem tímida devido ao desconhecimento da doença. Uma Política Nacional para o combate a essa
doença foi desenvolvida para que o enfrentamento à doença fosse possível. Desde os anos 80 até os dias
atuais as políticas públicas tiveram fases bem distintas, ocorreram grandes mudanças no que se refere a
compreensão da doença, comportamentos sexual e social. O Banco Mundial foi um grande investidor no
país juntamente com robustos recursos do Ministério da Saúde. Situação que viabilizou as políticas
públicas, com o financiamento em prevenção, tratamento, pesquisa e capacitação. Destaca-se a criação de
serviços específicos, como hospital dia, assistência especializada, centros de testagem/aconselhamento e
atendimento domiciliar terapêutico; controle mais rigoroso da testagem e transfusão de sangue e
hemoderivados. O acesso universal aos medicamentos ocorreu por meio da lei nº9.313 em 1996.
Paralelamente, verifica-se o fomento por meio de recursos públicos e internacional, no sentido de criar
parcerias entre estados e município com a sociedade civil para ampliar o alcance do atendimento. Nesse
sentido, o atendimento e tratamento disponibilizados as pessoas com HIV/ AIDS, foi reconhecido como
referência mundial, proposta seguida também em outros países.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A contaminação pelas DST’s, e, especialmente do vírus HIV, deve ser uma preocupação constante das
autoridades e da população. Políticas e serviços devem continuar promovendo o fácil acesso, bem como o
acirramento de campanhas educativas com informações e cuidados necessários à prevenção direcionados
à diversas faixas etárias, evitando o aumento de casos de HIV/AIDS e demais DST’s.
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DESIGUALDADE SOCIAL: REBATIMENTOS NO ACESSO A MORADIA
SANTOS, Tamyres Cirqueira. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack. Docente do Curso de Serviço Social – UNILAGO
RESUMO
Estudo bibliográfico, com objetivo de compreender o processo histórico de desigualdade social no solo brasileiro que
reflete no acesso a direitos e condições de moradia.
Palavra chave: Desigualdade Social, Direito à Moradia, Ocupações.

INTRODUÇÃO
A falta de moradia é uma demanda presente na vida de parte da população brasileira. Ao analisarmos tal
ponto, percebemos que a moradia não é um bem que todos terão acesso, mas compreendemos que,
independentemente do reconhecimento social, os cidadãos devem desfrutar, entendendo que este direito
não se restringe apenas a estrutura física, pois dialoga com aspectos que vão além disso, tais como a
possibilidade de proporcionar proteção, segurança, tranquilidade, dignidade, promovendo a diminuição das
vulnerabilidades e riscos sociais. Por isso, estabelecemos como objetivo desse estudo, compreender o
processo histórico de desigualdade social presente em solo brasileiro que reflete no acesso a direitos e
condições de moradia.
METODOLOGIA
Pesquisa desenvolvida utilizando o método materialismo histórico dialético, com base em pesquisas
bibliográficas e documentais sobre o tema e na internet em sites acadêmicos.
DISCUSSÕES
A desigualdade social não é um processo novo, está presente em nossa sociedade há alguns séculos,
perpassando pelo sistema escravista, feudal e atualmente vigora no capitalismo. É possível notar que
nessas formas de organização social, as melhores condições de vida eram de uma parcela mínima de
indivíduos, ou seja, aqueles que detinha a posse sobre a mão de obra, sobre a terra, instrumentos de
trabalho e os lucros. Assim, observando como o território brasileiro foi ocupado desde a chegada dos
portugueses, é legitimo constatar que a desigualdade social se consolidou a partir da relação entre
população escravizada e a livre, acesso a condições de trabalho, divisão das terras, etc. Dessa forma, o
solo brasileiro foi ocupado e se desenvolveu, consolidando os ciclos econômicos: pau-brasil, cana-deaçúcar, mineração, café, borracha, industrialização e desenvolvimentismo. Analisando a desigualdade
social, sobretudo no sistema capitalista, constata-se que sua reprodução está diretamente relacionada a
relação contraditória entre capital e trabalho, pois, a moradia se constitui um bem de elevado valor, fato que
acirra as diferenças, acentuando o distanciamento entre classes pela condição de renda e bens.
Considerando o desemprego e os baixos salários, a estratégia de sobrevivência, para uma parte da
população é a ocupação de espaços, transformando-os em moradia, pois não conseguem incorporar esse
custo mensal ao seu salário. Cabe destacar que, ocupações difere-se de invasão, sendo que a primeira é
quando a entrada se dá em um local que está sendo utilizado. Já a ocupação é quando o local não está
atendendo a função social de propriedade prevista na Constituição, ou seja, encontra-se sem uso,
abandonado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A desigualdade social reforça uma diferença entre os que podem e os que não podem. A moradia é uma
condição intrínseca a sobrevivência, desde o surgimento do mundo. As ocupações, são decorrentes de
fatores históricos, sociais, econômicos, políticos e de mercado. Aqueles que não conseguem acesso a
moradia, ocupam locais abandonados, perigosos e insalubres, na tentativa que construir um espaço com
dignidade e respeito, que possa chamar de “CASA”.
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PADRINHO E MADRINHA: PROPOSTA DO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO
VARELO, Thaismara Castro Lima. Discente do curso de Serviço Social – UNILAGO.
NADAI, Maria Aparecida de. Docente do curso de Serviço Social - UNILAGO.
RESUMO
Levantamento bibliográfico sobre o Programa de Apadrinhamento Afetivo, implantado pelo tribunal de justiça do Estado
de São Paulo. O objetivo do estudo foi conhecer as contribuições de padrinhos e madrinhas previstos no programa
apadrinhamento afetivo.
PALAVRAS-CHAVE: Apadrinhamento; Apadrinhamento Afetivo.

INTRODUÇÃO
O objetivo desse estudo foi compreender o papel do padrinho/madrinha no Programa de Apadrinhamento
Afetivo. O referido programa pode ser considerado uma estratégia, baseada nos dispositivos previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e comunitária (PNCFC), com objetivo de atender jovens
em situação de abrigamento, acima de 7 anos, com os vínculos familiares e comunitários rompidos

METODOLOGIA
Para este estudo, optamos por uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de legislações, sites do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Justiça e, material de capacitação do
Instituto Fazendo História para a implantação do programa em São José do Rio Preto.

DISCUSSÕES
Previsto no ECA (estatuto da criança e do adolescente) e no PNCFC (plano nacional de convivência familiar
e comunitária), o acolhimento institucional de crianças e adolescentes em decorrência da destituição do
poder familiar, deve ser situação excepcional de curta duração. Entretanto, quando não constatadas
condições minimamente favoráveis ao retorno às famílias ou colocação em família extensa, os jovens são
inseridos no programa de adoção. Sabe-se que esse processo pode ser longo ou ainda infrutífero, situação
que priva os jovens de vínculos afetivos individualizado e duradouros e de experiências sociais, culturais,
com uma convivência familiar e comunitária. Para atender essa necessidade foi criado o Programa de
Apadrinhamento Afetivo, como uma estratégia para crianças e adolescentes maiores de 07 (sete) anos em
situação de abrigamento, buscando alterar a realidade presente e futura desse público. As varas da Infância
e da Juventude do Estado tem a opção de implantar ou não o programa, definindo através de portaria, as
regras para a habilitação de um padrinho/madrinha. No município de São José do Rio Preto, os candidatos
têm que ter Idade mínima de 18 anos, com independência financeira e diferença de idade de pelo menos
dezesseis anos entre o padrinho/madrinha e o afilhado(a), passam por um processo de seleção,
capacitação, avaliação social e psicológica. Seu papel é oportunizar experiências de vínculos afetivos de
convivo familiar, tornar-se referência, orientar e acompanhar o desenvolvimento pessoal e construção de
uma vida autônoma. Tem a liberdade de fazer visitas regulares, passeios nos feriados e finais de semana,
férias escolares, fazendo com que a criança e adolescente, aos poucos, se habituem ao convívio familiar e
a vida em sociedade. Esse programa não substitui a adoção, apadrinhar significa dar carinho, ensinar,
orientar, compartilhar e acompanhar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo que as chances de adoção sejam remotas para muitos jovens, é necessário criar alternativas para
minimizar os impactos da ausência do convívio familiar e comunitário, de vínculos afetivos estáveis e
saudáveis, promovendo a participação na rotina real das famílias, sentimento reparador de carinho e
cuidado. Esse é o papel dos padrinhos/madrinhas instituído pelo Programa de Apadrinhamento Afetivo
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: O PRECONCEITO COMO EXPRESSÃO DA QUESTÃO
SOCIAL
VARELO, Thaismara Castro Lima. Discente no curso de Serviço Social – UNILAGO.
REIS, Mariana Sato dos. Docente no curso de Serviço Social – UNILAGO.
RESUMO
O presente trabalho aborda uma discussão sobre população em situação de rua, e seus enfrentamentos diários como o
preconceito que atinge essa população de diversas partes, seja pela sociedade, policiais, entre outros, para tanto foram
utilizadas as falas de pessoas em situação de rua, contidos na página do Facebook Rio Preto invisível e também a
discussão sobre as políticas públicas voltadas para essa população. A luta constante por mais direitos e igualdade. É
uma proposta de projeto de conclusão do curso de serviço social.
PALAVRAS-CHAVE: População em Situação de Rua, Preconceito, Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
A pesquisa terá como objetivo discutir sobre o preconceito sofrido pela população em situação de rua, na
cidade de São José do Rio Preto. Apresentando relatos da população em situação de rua e seus
enfrentamentos diários.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para desenvolver esse trabalho de conclusão de curso, consiste em pesquisas
bibliográficas, bem como artigos, textos e levantamento de dados, além de relatos da população em
situação de rua em São José do Rio Preto pela página do Facebook RP Invisível abordando a temática da
população em situação de rua e a relação com o preconceito.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo os relatos coletados na página do Facebook RP Invisível, podemos perceber que a maioria dessa
população tem um sonho em comum, ter sua casa própria e sair das ruas; porém, a falta de oportunidades
e por residirem nas ruas, dificulta e muito a chances de um emprego com carteira assinada. Outro ponto a
ser observado é a vontade que a população de rua tem em querer construir uma família, em alguns relatos
podemos perceber isso como necessidade pessoal. Os principais motivos de a população ir parar nas ruas
é o vicio no álcool e em outras drogas, os vínculos familiares interrompidos, como também os que
abandonaram suas casas por conta da violência física que sofriam. É possível chegar a essa conclusão
através dos relatos da população em situação de rua. O foco central da pesquisa é o preconceito, como a
população em situação de rua se sente invisível perante a sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa objetivou apreender e expor o preconceito sofrido pela população em situação de rua,
através dos relatos na página do Facebook RP Invisível, bem como, outras fontes. Podemos observar as
diversas formas de preconceito que essa população sofre. Destaca-se as políticas públicas voltadas à esse
segmento, como os benefícios que foram conquistados, mas que na maioria das vezes, não lhes são
garantidos.
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EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DO USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS PARA A SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHADOR
VERMELHO, Valéria Perpétua Borges; FERREIRA, Carmen Silvia Regatiere; BARBOSA, Natasha
Custodia. Discentes do curso de Serviço Social – UNILAGO.
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack. Docente do Curso de Serviço Social – UNILAGO
RESUMO
Mediante a pesquisa bibliográfica e levantamento documental, este estudo buscou conhecer efeitos e consequências do
uso de álcool e outras drogas à saúde e segurança do trabalhador. Levantamento estatístico produzido pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), apontam que o Brasil
está entre os cinco países com maior ocorrência de acidentes no trabalho, com destaque aos acidentes que envolvem
consumo de álcool ou outras drogas.
PALAVRAS-CHAVE: Álcool, Drogas, Trabalho, Acidente de Trabalho.

INTRODUÇÃO
O objetivo geral foi conhecer estudos sobre o uso de álcool e outras drogas, efeitos e consequências à
saúde e segurança do trabalhador. Entende-se que é um grave problema de saúde, que coloca em risco e
compromete a vida do trabalhador e outras pessoas que convivem com ele no ambiente de trabalho .
METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e documental utilizando como fonte o site do Google Acadêmico, Política Nacional
sobre Drogas (PNAD), levantamento de dados na Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
DISCUSSÕES
O uso de álcool e outras drogas são reconhecidos como um grave problema de saúde, que pode acometer
trabalhadores de ambos os sexos, que podem causar acidentes no ambiente de trabalho. Dados da
Organização Mundial do Trabalho (OIT) apontam o Brasil está entre os cinco países com números elevados
de acidentes no trabalho, registra-se a média de 500 mil por ano e 4 mil deles resultam em morte. Segundo
cálculos do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), o Brasil perde por ano US$ 19 bilhões por
absenteísmo, acidentes e enfermidades causadas pelo uso do álcool e outras drogas. A OIT afirma que
entre 20% a 25% dos acidentes de trabalho no mundo, envolvem pessoas intoxicadas com essas
substâncias, causando danos a si e a outros. Sugere que é possível identificar os sinais característicos, de
maneira a evitar as situações. Considera que independe da faixa etária, classe social e condição
econômica, destaca a queda de produtividade, pequenos acidentes de trabalho, faltas frequentes e relações
familiar e social conturbadas. Por meio da Política Nacional sobre Drogas, o Brasil dá um passo importante,
diferenciando entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o dependente e o traficante de drogas.
Reconhece que o uso de drogas é um fenômeno complexo, para o qual deve-se criar estratégias diferentes,
pois os usuários podem não ter o mesmo padrão de envolvimento com as substâncias, uma vez que
existem diferentes padrões de uso. No ambiente de trabalho, o uso indevido de álcool e outras drogas: afeta
até 15% dos empregados, aumenta em 5 vezes as chances de acidentes de trabalho, é responsável por
50% do absenteísmo e licenças médicas e aumenta os custos com rotatividade dos funcionários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nem sempre os responsáveis pelos ambientes laborais, percebem os agravos de saúde decorrentes do
consumo de álcool e outras drogas. O mesmo ocorre com o trabalhador, que não se percebe doente, nem
vulnerável a acidentes de trabalho.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar o investimento em assistência social por meio do orçamento previsto e
efetivamente executado no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS/ São José do Rio Preto, desenvolvendo uma
análise crítica dos investimentos em assistência social, comparando o valor previsto no orçamento e o valor
efetivamente executado, para identificar a evolução do investimento ao longo dos anos, bem como a variação do
comportamento deste investimento no período analisado. Trata-se de um projeto para ser desenvolvido no trabalho de
conclusão do curso de serviço social.
PALAVRA-CHAVE: Orçamento; Fundo Público; Orçamento da Assistência Social.

INTRODUÇÃO
O orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas, na atualidade,
está inteiramente ligado a previsão de receitas e a fixação das despesas públicas, que garante o
planejamento estratégico, com a programação das ações, e a definição das metas do governo, levando em
conta estes aspectos, buscamos analisar o município de São José do Rio Preto que integra o roll de
cidades do Estado de São Paulo com uma economia importante, bem como uma cidade de referência para
toda a região, conhecendo a política de assistência social no atendimento das vulnerabilidades e riscos,
analisando se o orçamento destinado é compatível, qual o montante, o destino e a relevância do
investimento. Proposta de projeto de trabalho de conclusão do curso de serviço social.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada é a pesquisa documental nos moldes de estudo de caso e análise das legislações e
instrumentos de gestão financeira e orçamentária do Sistema Único de Assistência Social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O orçamento é uma ação planejada do Estado para manutenção de suas atividades e execução de seus
projetos que permite um direcionamento para suas ações visando suas prioridades. O conhecimento desta
ferramenta possibilita um maior conhecimento por parte de gestores, servidores, agentes públicos e
principalmente a sociedade, visto que é um campo de disputa e interesses privados e políticos, advindos da
correlação de forças, para que se possa obter uma fiscalização, transparência e controle, analisando estes
processos e as práticas utilizadas pelo governo, avaliando a construção de políticas públicas e uma
legislação que reduza as desigualdades existentes.
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